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Moção pela República, pelos valores republicanos e pela efetiva proximidade 

entre o estado e os cidadãos 

 

Em 5 de outubro de 1910 é proclamada a República em Portugal, com os valores da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A partir de então Portugal despertou com um novo olhar 

para o Portugal do interior, onde a saúde, a proximidade do estado às populações e uma salutar 

conivência entre os cidadãos e o ecossistema começaram a dar os primeiros passos na definição 

das políticas públicas. 

109 anos depois da implantação da República Portuguesa, existem preocupações que 

devem continuar a merecer a nossa atenção. 

O interior de Portugal não poder ser encarado pelo estado central como um encargo mas 

sim como uma oportunidade. O território não é apenas um espaço físico nem um sustentáculo 

das diferentes atividades humanas, mas sim um sistema complexo, no qual várias ligações, 

atividades e valores coexistem, interagem, geram conflitos e criam sinergias.  

Nesta perspetiva a coesão territorial é a condição de partida para a adequada coesão 

económica e social, visando garantir objetivos de equidade no acesso aos equipamentos, às 

infraestruturas e aos serviços, concorrendo para tal, de forma decisiva, a melhoria da prestação 

dos serviços públicos locais e a otimização da atividade das autarquias, que garantem o acesso 

das populações a níveis de qualidade de vida que de outra forma lhes estariam vedados, dado a 

menor intervenção direta do estado central no interior do país.  

Uma efetiva política de valorização e defesa do interior, não se faz somente pela 

descentralização do estado central, aliás essa descentralização pode, em muitos casos, ser 

entendida como um afastamento do próprio estado central, enquanto garante da soberania do 

território, num todo, e não num conjunto de partes dispersas e desconexas entre si, em áreas 

essenciais para as populações. 

Importa pois que os órgãos autárquicos, enquanto efetivos representantes das populações 

contribuam de forma inequívoca para a defesa das suas populações e das suas localidades que, 

continuam de tempos em tempos, á mercê de decisões políticas, muitas vezes revestidas de 

caráter administrativo, a sofrer duros golpes com a diminuição dos serviços essenciais do estado. 

O Serviço Nacional de Saúde é o garante do acesso de todos os cidadãos ao sistema 

nacional de saúde, não deve portanto o estado demitir-se da sua função, quando continua por 

efetivar a construção da extensão de saúde de Rio de Moinhos, quando continuam as 



comunidades a viver em sobressalto com a possível reforma dos médicos de família, e a 

possibilidade de enceramento das extensões de saúde, e ainda quando continua por definir uma 

estratégia integrada de assistência aos cidadãos, assente na dinâmica económico-social das 

localidades como é o caso do serviço de atendimento permanente de Aljustrel, encerrado há uns 

anos, num concelho que tem aumentado progressivamente o número de habitantes e 

trabalhadores em áreas de enorme risco para a saúde e segurança, como é a exploração mineira e 

as demais atividades conexas. 

A atividade económica, quer com base na agricultura quer com base no setor mineiro é 

sem sombra de dúvida estruturante para a dinâmica social e económica do concelho, 

contribuindo substancialmente para a balança comercial nacional. Ora estes setores devem ser 

efetivamente acompanhados pelo estado, no entanto esse acompanhamento não pode nem deve 

focar-se apenas e só na proteção dos grupos económicos que exploram as concessões mineiras e 

agrícolas, há mais vida para além desses grupos, há as vidas dos seus trabalhadores e das 

populações que convivem diariamente com a laboração dentro das suas localidades. Importa pois 

que o estado central consiga ser o garante da segurança de todos, cidadãos e trabalhadores, 

através de uma ação fiscalizadora das normas e condições de higiene e segurança no trabalho, na 

proteção social aos trabalhadores e na salvaguarda dos seus postos de trabalho. Por outro lado o 

estado deve também pugnar pela segurança de todos, nomeadamente aqueles que sofrem os 

danos colaterais da exploração mineira, e da exploração agrícola intensiva, quer por via dos 

impactos ambientais, quer por via da segurança das infraestruturas de utilização comum, só uma 

ação atenta e fiscalizadora do estado e das suas instituições garante que tragédias como as que 

por vezes assistimos podem ser evitadas. 

 Por isso exigimos que o estado por via das suas instituições de fiscalização da atividade 

económica, da fiscalização das condições do trabalho, da fiscalização e licenciamento ambiental 

e por via do serviço nacional de saúde desenvolvam uma ação atenta e permanente, na 

salvaguarda do superior interesse das populações e dos trabalhadores que diariamente com a sua 

labuta contribuem para o crescimento da economia nacional. 

Estes pressupostos de um estado norteado pelos princípios republicanos, são o garante de 

uma sociedade mais coesa que onde a convivência entre os cidadãos e o estado deve continuar a 

ser aprofundada dia após dia. 
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