Portal do Bloco de Esquerda

Encontro sobre polÃ-ticas pÃºblicas para o Interior
04-Dez-2017

No próximo dia 16 de dezembro, o Bloco de Esquerda organiza em Tondela um encontro sobre políticas públicas para o
desenvolvimento das regiões do interior. Ver mais informações e inscrição aqui .

No próximo dia 16 de dezembro realiza-se em Tondela um encontro sobre políticas públicas para o desenvolvimento das
regiões do interior. As populações e os territórios do interior sofreram este ano o impacte brutal dos incêndios rurais.
Destruíram vidas humanas, mais de meio milhão de hectares de floresta, biodiversidade, infraestruturas e atividades
económicas. Estas populações ficaram mais pobres e com acrescidas dificuldades para enfrentar o despovoamento e a
perda de empregos.

O abandono a que estas populações têm estado sujeitas, com a perda de serviços e de investimento público, tem de ser
revertido com urgência. O Estado deve assumir a obrigatoriedade de assegurar os serviços públicos com a mesma
qualidade e proximidade a nível nacional, a execução de políticas que mudem a floresta, através do ordenamento do
território e do apoio à gestão agregada, e protejam os ecossistemas naturais.

A falência do modelo imposto às regiões do interior está evidenciada nas suas consequências. Nos últimos 50 anos as
regiões do interior perderam 20% dos seus habitantes, apesar da população do país ter crescido cerca de 30%.

Reconstruir o interior desconstruindo a interioridade exige um novo modelo de desenvolvimento e de democracia
territorial.

É preciso combater o centralismo e o desinvestimento, desbloqueando a possibilidade de decidirmos sobre os nossos
próprios territórios sob pena de assistirmos, ano após ano, ao agravamento de todas as assimetrias, desequilíbrios e
disparidades.

:: Programa:

10:30 h &ndash; Receção

11:00 h &ndash; 1º Painel &ndash; Regiões do Interior: que riscos e desafios?

+ Luís Pereira (Vila Real), Técnico da DR Cultura do Norte &ndash; Património, identidade e desenvolvimento;
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+ Carlos Matias (Santarém), Deputado, membro da Comissão Agricultura &ndash; A reforma da floresta e o interior;
+ Manuel Costa Alves (Castelo Branco), Meteorologista &ndash; Novos riscos e novas respostas da proteção civil;
+ Rui Cunha (Portalegre), Ambientalista - Desenvolvimento rural e fixação de populações.
+ Moderadora: Mariana Falcato Simões (Vila Real), Eng.ª florestal, ativista movimentos sociais
(intervenções iniciais 10 &lsquo;+5&rsquo; encerramento painel)

12:00 h &ndash; Debate e encerramento 1º Painel

13:00 h &ndash; Almoço

14:30 h &ndash; 2º Painel &ndash; Que modelo de desenvolvimento para os territórios do interior?

+ António Fontaínhas Fernandes (Vila Real) &ndash; Prof. Universitário, Reitor da UTAD
+ Helena Freitas (Coimbra), Prof. Universitária e ex Coord. da UMVI
+ Pedro Soares (Braga) &ndash; Deputado, presidente Comissão ambiente, ordenamento do território, descentralização e
poder local
+ Moderadora: Catarina Vieira (Viseu) Coord. Distrital
(intervenções iniciais 10 &lsquo;+5&rsquo; encerramento painel)

15:30 h &ndash; Debate e encerramento 2º Painel

16:30 h &ndash; Mesa Redonda
Texto da Declaração de Tondela

+ Moderador: Bruno Andrade (Guarda), Coord. Distrital
(debate com todos/as participantes no Encontro &ndash; 3 &lsquo;)

+ Grupo de redação: Bruno Martins (Évora) Coord. Distrital; Rui Cortes (Vila Real), Prof. Universitário; Cristina Borges
Guedes (Castelo Branco), professora, deputada municipal (Fundão); Paulo Dinis, Comissão Trabalhadores da Huff
(Tondela).

17:30 h &ndash; Encerramento: Catarina Martins

:: Local: Escola Secundária / 3º Ciclo de Molelos - Tondela - Distrito de Viseu
(Av. Lusíadas - EM627)
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:: Almoço: Opção convencional ou opção vegetariana

: Transporte coletivo:
Estão previstos transportes coletivos consoante as necessidades identificadas nas inscrições. Não te esqueças de te
inscrever o quanto antes e de colocares a necessidade de transporte.

:: Informações das deslocações por distritos (a partir de dia 12/12):

Vila Real e Bragança: 963749870

Viseu, Guarda e Castelo Branco: 962415875

Portalegre e Santarém: 925266812

Évora: 965561434

Restante País: 962415875 e viseu@blocomail.org

:: Inscrições: https://goo.gl/forms/6w04PE5psYZFzllj2

:: Atualizações permanentes no evento do facebook: https://www.facebook.com/events/1867266280252606/
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