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"[Este Governo] é muito centralizador. É dos governos mais centralizadores com que
trabalhei. Precisamos de mais país no Conselho de Ministros."
“dos governos mais centralistas que o nosso país já teve”
Estas são declarações públicas de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial
(ainda?), que em momentos de inspirada lucidez, traçou um retrato fiel dos
governos portugueses dos últimos anos, que à boa tradição socialista, tendem a
centralizar tudo junto à sede do poder e junto aos seus camaradas mais próximos.

De facto, o centralismo lisboeta não nasceu nos últimos anos. Aliás, muitos dos
problemas de desenvolvimento sustentável do nosso país advêm desse facto.
Já em 1984, António Barreto, num artigo na Análise Social - Revista do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, diagnosticava que “Segundo todos os
indicadores económicos, sociais e demográficos, o litoral do País concentra
desproporcionadamente recursos, população, riqueza, oportunidades e
equipamentos, em relação à maior parte do território, o chamado «interior». Todavia,
mesmo nesta região litoral, duas áreas metropolitanas, a de Lisboa e a do Porto, se
distinguem absolutamente. Acrescente-se que, entre as duas, Lisboa constitui por si
só um factor suplementar de concentração.”

Daí em diante, o afastamento socioeconómico entre as diferentes regiões só veio a
piorar, não obstante o esforço de desenvolvimento infraestrutural e de convergência
com a União Europeia tomado a cabo por alguns governos, nomeadamente o de
Aníbal Cavaco Silva.

Hoje em dia, temos uma Área Metropolitana de Lisboa que representa em termos de
área cerca de 3.25% do território nacional (menor do que a área do Distrito da
Guarda) mas que tem um PIB per capita de 30.900 euros, superior ao PIB per capita
nacional (19.950€).

É absolutamente recorrente verificar o investimento público brutal em Lisboa,
recorrendo a Fundos Europeus, ignorando o seu fator intrínseco de coesão, que aos
governantes portugueses parece significar a convergência entre Lisboa e os países
comunitários. Também sabemos os milhões investidos em empresas públicas que
não servem Portugal no seu todo, como é o caso da TAP, tão badalado nos últimos
anos.

Portugal é, ainda, dos países mais centralistas e dos menos desenvolvidos da
OCDE, como se pode verificar, nomeadamente pelo rácio de despesas públicas
feitas ao nível regional em relação ao PIB, muito abaixo da média dos outros países
avaliados.



Com o lançamento do Plano de Resolução e Resiliência, a afamada bazuca, foi-nos
anunciada uma oportunidade sem precedentes e sem segunda edição para alcançar
um rumo próspero de desenvolvimento do país. O que é certo é que os dados até
agora publicados permitem aferir que, por exemplo, Lisboa recebe cerca de 82%
dos empregos públicos criados para gerir o PRR, não sabendo nós ainda a
distribuição do impacto financeiro destes fundos a nível nacional. A própria
Associação Nacional de Municípios Portugueses, em resolução aprovada por
unanimidade no seu XXV Congresso, afirma que “o PRR reflete uma visão
centralista e centralizadora, tendo arredado os municípios da sua gestão e das
prioridades de intervenção”.

Todos sabemos que a receita está errada. Todos nos arrogamos a causa da coesão
e do desenvolvimento harmonioso do nosso país.

A vontade em falar sobre coesão territorial advém sempre da aproximação de actos
eleitorais.

É já prática usual observarmos as comitivas de campanha a deambularem-se pelo
interior do país a jurarem mudar tudo, quando na verdade pouco ou nenhum
interesse têm em mudar alguma coisa. Apenas detêm um interesse obsceno em
ganhar mais uma mão de deputados que garantam uma maioria absoluta que
garanta a estabilidade da vontade do burgo alfacinha. Se achamos que isto só
acontece em eleições legislativas, desenganem-se.

Acontece sempre em que seja se haja um confronto entre realidades. Acontece no
país, acontece no partido e acontece na JSD.

Não somos coitadinhos, queremos apenas a solidariedade de quem sempre foi
defendido pelas gentes destes territórios que sempre travaram o inimigo antes de
chegar à capital, ao longo de toda a nossa história.
Exigimos respeito pelo interior e pelas suas gentes.
Exigimos que deixemos de olhar para o país que tem uma cabeça gigante em corpo
de pigmeu.
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