
 
 

 

Comunicado de imprensa 
Lisboa, 31 de julho de 2018 

 
Juventude Socialista congratula Governo por valorização 
do Interior 
 
No seguimento da reunião de Conselho de Ministros extraordinária de 14 de julho de 
2018, vem a Juventude Socialista congratular o Governo pela aprovação da nova versão 
do Programa de Valorização do Interior e pela primeira revisão do Programa Nacional 
da Política do Ordenamento do Território. 
 
Tendo bem presente que o XXI Governo Constitucional assumiu a promoção do 
ordenamento territorial e a afirmação do interior enquanto ativo estratégico como 
pilares fundamentais da sua ação política, a Juventude Socialista saúda o executivo não 
só pela forma como elenca novas medidas para o cumprimento destes objetivos, mas 
também por constatar que aproximadamente 90% das medidas que integram o 
Programa Nacional de Coesão Territorial já se encontram executadas ou em curso. 
 
No entanto, a JS não deixa de alertar para a absoluta relevância que assume o 
cumprimento integral das propostas assumidas nos programas acima descritos, de 
forma a que seja possível quebrar as barreiras das assimetrias regionais. Tal será vital 
para fomentar não só o desenvolvimento das regiões abrangidas, como dotará os 
cidadãos que nelas residem de uma maior igualdade de oportunidades face às regiões 
onde a chaga do despovoamento não se faz sentir, garantindo uma renovada esperança 
e folego para enfrentar os desafios que se impõem nos dias de hoje. 
 
A Juventude Socialista destaca a importância das seguintes propostas agora 
apresentadas: 
 

• O reforço dos mecanismos de transferência de serviços públicos para o Interior; 

• A redução do IRC em função dos postos de trabalho criados em territórios do 
interior; 

• O reforço dos benefícios fiscais ao investimento no interior; 

• O Programa de Captação de Investimentos para o Interior e a Reprogramação do 
Portugal 2020, incentivando o investimento empresarial; 

 
Somando a estas propostas outras que trarão maior equilíbrio na presença do Estado 
tendo em vista maior igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos, 



 
 

 

independentemente da região em que escolham residir, estamos perante uma lufada 
de esperança para milhares de cidadãos do nosso país. 
 
Por último, a JS renova a importância que o tema da coesão territorial assume no seio 
da sua estrutura, desde logo pelo Roteiro da Coesão Territorial que tem realizado ao 
longo do último ano por todo o país. Se diagnóstico é cada vez mais consensual em 
relação aos desequilíbrios territoriais existentes em Portugal, é de valorizar o caminho 
que agora está a ser iniciado de se concretizarem medidas e soluções consensuais que 
deem resposta às assimetrias regionais e às disparidades existentes. Lutaremos sempre 
por um modelo de desenvolvimento territorial harmonioso, equilibrado e sustentável, 
que garanta um país com regiões coesas, conectadas e em igualdade de oportunidades. 


