Proposta de Plataforma
Valorizar o Interior
Camarada,
Como deves estar ciente, o Bloco no Interior passa por dificuldades quer na realização
de ações políticas, quer na sua divulgação, quer no aumento da sua base militante.
Estas dificuldades são resultado simultâneo de uma desmobilização forte associada à
vida pessoal da massa aderente do Interior, quer do sucessivo desinteresse dos órgãos
do Bloco em criar dinâmicas no Interior e apoiando políticas de especial relevo para os
distritos nele localizados.
Pretendemos assim, não só convidar-te, como também desafiar-te à construção de um
espaço de opinião fora do contexto de uma Moção e que se apresente independente e
abrangente na X Convenção do Bloco de Esquerda a realizar nos dias 25 e 26 de junho
do presente ano, como uma Plataforma do Interior.
A constituição, apresentação e participação em Plataformas na Convenção não te
retira o direito de votares na Moção que após reflexão decidas que mais te representa.
Com mais ideias e propostas políticas para o Interior, a Plataforma que aqui se propõe
constituir, poderia de forma decisiva contribuir para uma melhor resposta global do
Bloco de Esquerda às graves dificuldade de todo o Interior português.
Como linhas orientadoras desta Plataforma, apresentamos:
 A defesa da Regionalização como prioridade política em termos de organização
territorial nacional, com a apresentação de uma proposta política para iniciar a
mesma com a implementação de pelo menos duas regiões piloto e rejeitando
inabalavelmente o mapa já referendado e derrotado das 5 Regiões;
 Apresentação e defesa de planos de modernização das linhas ferroviárias do
Interior, para ligação de Portugal à Europa e garantia de serviço às populações
locais;
 Reorganização da política agrícola, pecuária e têxtil para o Interior, e os seus
apoios comunitários, respeitando os princípios do cooperativismo associativo e
os índices económicos de cada território, de modo a potenciar estas indústrias
e promover a criação de emprego;
 Defender o fim do Plano Nacional de Barragens, travando de imediato mais
barragens do que as já anunciadas pelo Governo e promovendo uma
reorganização ecológica e sustentável dos recursos hídricos e energéticos
(parques fotovoltaicos e estudo da implementação de parques de captação de

energia geotermal) e que beneficie as populações locais nas faturas
energéticas;
 Defesa de investimento público nos serviços públicos do Interior que no
mínimo restitua o que já foi retirado: a proximidade aos serviços do estado que
garantem um direito consagrado para as populações através das escolas,
hospitais, centros de saúde, tribunais e repartições de finanças;
 Realização de jornadas autárquicas do Bloco e do Fórum Socialismo também
em distritos do Interior;
 Divulgação do Interior como zona com potencial para a prática de desportos e
do ecoturismo sustentável.
 Encontros regulares da Plataforma no sentido de partilhar experiências e
realização de eventos comuns à nossa realidade, desde a agricultura aos
transportes públicos, passando pela divulgação do património cultural.
Obviamente, não nos ficamos por estas questões e propostas e contamos contigo para
injetar mais ideias e força nesta Plataforma. Pedimos desde já, que subscrevas este
manifesto caso concordes com o que nele é defendido, e tragas mais um amigo ou
amiga para a construção desta ideia.
Como queremos que este manifesto tenha o maior apoio possível e possibilite a
criação de uma Plataforma que seja representativa do Interior, abrimos as subscrições
as todas e todos que com a sua constituição se identifiquem.
Envia os teus contributos para o texto da plataforma, nota de interesse e subscrição
para plataforma.interior.be@gmail.com até ao próximo dia 1 de maio. Iremos
adicionar-te a uma mailing-list para troca de informações e do texto da plataforma em
si.
Agendamos uma reunião para finalização e aprovação do texto final da plataforma,
para as 21 horas do dia 1 de maio, com subscrições finais até dia 4 de maio pelas 15
horas, dado que os textos de Moções e Plataformas têm de ser entregues até às 17
horas do dia 4 de maio à COC, com recurso a videoconferência (Skype).
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