
“As autarquias têm-se 
dedicado cada vez mais 
à sua função de pro-
mover a criação de em-
prego” – afirmou José 
Eduardo Ferreira, nas 
Jornadas de Cidada-
nia. O presidente da 
Câmara de Moimenta 
da Beira afirmou que a 
promoção de emprego 
não deve significar a 
criação direta de postos 
de trabalho. 

“As autarquias têm que ter os 
empregos estritamente necessá-
rios, proporcionando condições 
para que as empresas e as outras 
organizações criem emprego” – 
acrescentou, Se os municípios 
forem os maiores empregado-
res em cada concelho e se esse 
emprego estiver para além das 
necessidades, estão a gerar mais 
custos e a impedir que as pessoas 
se dediquem a outras atividades. 
“As autarquias devem trabalhar 
para os cidadãos e não para si 

próprias” – salientou.
Para José Eduardo Ferreira, 

referiu ainda que as autarquias 
tiveram um papel determinan-
te no desenvolvimento, com a 
construção de infraestruturas, 
devendo agora centrar-se nas 
novas prioridades.

 
Sociedade civil 
pode recuperar 
herança cultural

 
No painel que teve por tema 

“Mais e melhor emprego”, Al-
berto Silva Fernandes explicou 
o trabalho desenvolvido pela As-
sociação de Amigos de Pereiros.

Segundo referiu, há alguns 
anos deparou com uma aldeia 
em ruínas, onde as casas estavam 
praticamente todas destruídas. 
Por maldade das pessoas, essa 
freguesia de Pereiros tinha sido 
excluída da Região Demarcada 
do Douro. 

A associação teve um papel 
decisivo na recuperação da po-
voação e da sua história, e já pu-
blicou 11 livros sobre a freguesia 
de Pereiros.

Com o trabalho desenvolvi-
do, hoje a aldeia está limpa, está 
arejada, está florida. Muitas das 
casas que tinham sido destruídas 
foram recuperadas pela Associa-
ção e têm estado a ser colocadas 
no mercado do alojamento tu-
rístico.

Justiça social 
depende da igualdade 
de oportunidades

“A questão da coesão social 
e da coesão territorial é fun-
damental para a igualdade de 
oportunidades dos habitantes. 
E sem igualdade de oportuni-
dades não há justiça social” – 
afirmou Jorge Coelho.  Para o 
ex-ministro das Obras Públicas 
e coordenador do “Movimento 
pelo Interior”, temos um país 
completamente desequilibrado”. 
Segundo referiu, “Portugal é um 
país pequeno, mas não é um 
país coeso. Tem valores comuns 
e identidade de cultura, mas 
apresenta  graves desigualdades 
em termos de desenvolvimento 
regional e ocupação territorial”.

“De 1960 para cá o interior 
perdeu um milhão de habitantes 

e o litoral ganhou 2,7 milhões 
de habitantes. Das pessoas de 
menos de 25 anos, 82% estão no 
litoral e 17% estão no interior. 
Da riqueza produzida 86% é no 
litoral e 89% dos estudantes do 
ensino superior estão no litoral, 
89% das dormidas turísticas es-
tão no litoral, a concentração 
de alunos no ensino superior é 
a maior de toda a Europa” – re-
feriu.

 
Conhecimento 
abre oportunidades

“As pessoas que adquiram co-
nhecimento de um setor ou de 
uma matéria têm a oportunida-
de de se tornarem independen-
te” – afirmou Joaquim Borges 
Gouveia. O professor universi-
tário referiu que toda a sua vida 
profissional tem sido dedicada 
ao conhecimento. Em sua opi-
nião, importa garantir o acesso 
dos mais novos ao conhecimen-
to porque é com os mais novos 
que se ganham as guerras, mas 
sem desamparar os mais velhos.

“O mundo vai continuar a 
mudar muito e a um ritmo cada 
vez mais rápido” - concluiu.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO FORAM DEBATIDAS EM MOIMENTA DA BEIRA

Autarquias devem promover 
o emprego sem aumentar 
os seus postos de trabalho

Para Jorge Coelho, Portugal tem problemas graves de falta de coesão e apresenta a maior concentração no litoral..de 
alunos do Ensino Superior.

O debate sobre a criação de emprego no interior teve a participação de Silva Fernandes, Jorge Coelho, José Eduardo 
Ferreira, António Leite, Joaquim Borges Gouveia e João Luís de Sousa.

Delta triplica capacidade em Portugal 
A Delta Air Lines está a intensificar a sua oferta para os EUA a partir de Portugal, este ano. Ain-
da que efetivo a 26 de maio, a companhia aérea adiciona hoje, sexta-feira, um novo voo direto 
diário entre Lisboa e o seu hub em Atlanta, além de introduzir cinco voos semanais sem escalas 
entre Ponta Delgada e Nova Iorque-JFK. Os novos voos e rotas complementam o já existente 
voo diário entre Lisboa e Nova Iorque-JFK.

Tapas Estrella Damm percorre sete cidades
Sete cidades de norte a sul do país vão estar unidas pelo espírito de tapear na Rota 
de Tapas Estrella Damm que decorre, em simultâneo, de 24 de maio a 10 de 
junho. Lisboa, Porto, Braga, Faro e, este ano, pela primeira vez, em Aveiro, Évora 
e Viseu. O formato é o mesmo: uma cerveja Estrella Damm e uma tapa por três 
euros, sempre de mapa na mão. 
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Interior representa 
apenas 11% 
das dormidas turísticas


