
Propostas
para o
interior não
convencem

Empresários, economistas
e académicos consideram
as medidas do Movimento
pelo Interior insuficientes
e dispersas eu
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m dos principais ob-

jetivos do Movimen-
to pelo Interior já foi
atingido: pôs o país a
Mar no assunto. Em
simultâneo, porém,
veio também a polé-
mica em torno das

B^^^^Sfl propostas que serão
apresentadas daqui a pouco mais de
uma semana.

"Conseguimos pôr o tema do inte-
rior na agenda política e na opinião
pública. Essa é que é a verdade. A
partir de agora, a bola passa para o

poder político", frisa Jorge Coelho,
um dos rostos do Movimento.

Economistas, académicos, fisca-
listas e empresários não poupam al-

gumas das principais medidas que o

Expresso divulgou em primeira mão
e que assentam, acima de tudo, em in-
centivos de ordem fiscal (com o IRC,
por exemplo, a descer para os 12,5%).

Augusto Mateus, economista e es-

pecialista em questões territoriais, ga-
rante que "ninguém vai investir num
determinado local para pagar menos
IRC, se nesse sítio não conseguir criar
riqueza". E adianta ainda que "bem
pode a taxa desse imposto aplicado
às empresas ser de 0% que, sem uma
logística organizada, um conjunto de

serviços associados às tecnologias da
informação e recursos humanos quali-
ficados, nenhuma empresa irá a correr
atrás daquele benefício fiscal".

Coesão não é tirar a Lisboa

Além disso, e ainda segundo o mesmo
especialista, não se faz coesão territo-
rial tirando a Lisboa ou ao Porto para
dar a outros territórios. "As atividades
exportadoras não vão deixar de se
situar junto dos portos e dos aeropor-
tos, pois é aí que está a logística de

que necessitam para gerar riqueza e

ganhar escala".
Poder-se-á dizer que hoje já existe

uma boa rede de autoestradas a nível
nacional, que permite transportar
rapidamente produtos de um lugar



para o outro do território. Mas, para
o professor do Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG), José Pe-
dro Pontes, especialista em geografia
espacial, "a vantagem de uma empre-
sa se implantar no interior é anulada
precisamente pela proliferação de
vias de comunicação". Ou seja, "a
melhoria dos transportes é um fator
de agravamento das desigualdades
territoriais em si mesmo".

No entanto, e ao contrário de Augusto
Mateus, o professor do ISEG acredita

que, num cenário em que os custos de

transporte são reduzidos pela boa rede
de acessibilidades, um incentivo fiscal

pode fazer alguma diferença. "Tudo
depende do montante e da duração dos

incentivos. Têm de ser significativos,
caso contrário não produzirão efeito
absolutamente nenhum".

Já a redução do IRS, também con-
siderada nas propostas do Movimen-
to pelo Interior, pode ter um efeito
positivo pois, na opinião de Augus-
to Mateus, irá atrair pessoas para
determinadas zonas. Ora, havendo

pessoas, as empresas — também elas
incentivadas do ponto de vista fiscal

—já equacionam ageografiado inves-
timento com outro nível de interesse.

"Mas convém deixar claro que o IRC
baixo deve ser uma medida seletiva,
para regar o que já nasceu. Este im-

posto não induz nascimento, mas sim
crescimento empresarial", sublinha
Augusto Mateus.

Nota que já ouve falar de baixa no
IRC há décadas, com iniciativas já
experimentadas mas que nunca pro-
duziram resultados: "São medidas
pouco inovadoras."

Este responsável refere ainda que as

políticas públicas nunca cuidaram dos

territórios, mas sim dos mitos. Quais?
"O aeroporto de Beja ou as várias au-
toestradas sem movimento, só para
citar alguns. Mas há muitos mais."

Augusto Mateus refere que o Estado
tem de dizer se quer só cidades e se não

quer campo e o que quer fazer com as

aldeias. "Tenho muita simpatia pelos

promotores do Movimento pelo Inte-
rior, mas as medidas que propõem são

insuficientes, ineficazes e dispersas."

Encomenda com fim anunciado
Poucos sabem mas existe, desde 2011,
o grupo dos Empresários P'la Subsis-
tência do Interior. Luís Veiga, um dos

promotores, nota que "não faltam e

pululam por aí ideias e estudos sobre o

interior e coesão", mas que regrageral
não produzem resultados. Alinha com
Augusto Mateus e frisa que as medidas

agora anunciadas são desgarradas.
"Em meu entender uma espécie de en-
comenda e já com um fim anunciado:
o próximo dia 18 de maio."

O empresário, que tem negócios na
área da hotelaria na zona da Guarda
e da Covilhã, questiona "o que resta
do famoso Plano de 164 medidas des-
tinado a revitalizar 165 municípios
do Interior? Uma iniciativa eleitoral
do primeiro-ministro de que nada se

sabe, concebido por uma Unidade de
Missão".

Ao Expresso o coordenador da Uni-
dade de Missão para o Interior, João
Paulo Catarino, disse recentemente
que 65% das medidas já estão execu-
tadas ou em vigor.

A sua antecessora no cargo, Helena
Freitas — que saiu incompatibiliza-
da com o primeiro-ministro António
Costa — diz que fica satisfeita com as

propostas agora apresentadas pelo
Movimento. "Verifico com agrado que
correspondem a propostas já iden-
tificadas pelo Plano Nacional para a
Coesão Territorial — da Unidade de
Missão". No entanto, mostra-se sur-
preendida por esta abordagem não
ter incluído medidas de promoção de
economia "ajustadas" aos territórios
do interior. "É evidente que esta dis-

criminação positiva, os investimentos
a fazer ou a deslocalização de serviços
públicos só pode resultar de uma es-

tratégia integrada e comprometendo
todas as áreas ministeriais". Caso con-
trário, não dá em nada.

Para o urbanista e fiscalista Sidó-
nio Pardal "parece que agora está

na moda promover isenções fiscais.
É um discurso quase caritativo. Mas

porque é que se haverá de subsidiar
alguém para ir para o interior? Não
quero que os meus impostos sirvam

para isso". E sublinha ainda que "se

alguém acha que já tem a sua dose de
urbanidade e acha muita piada aos

passarinhos e ao campo, pois que vá

para o interior, mas que suporte os
custos da sua opção de vida".

Apesar de tudo, Sidónio Pardal até
reconhece que os promotores do Mo-
vimento têm o mérito de estar a dar
voz a quem não se consegue fazer ou-
vir. "Mas, sinceramente, não entendo o
alcance das propostas apresentadas."
vandrade@expresso.impresa.pt

INCENTIVOS QUE JA EXISTEM

IRC
Taxa de 12,5% nos primeiros €15.000
de matéria coletável as PME que
exerçam atividades no interior

Benefícios fiscais para a criação
líquida de emprego
Prevê a dedução aos lucros dos

encargos salariais correspondentes à
conversão de contratos de trabalho a
termo em contratos sem termo

PT 2020

Programa de discriminação positiva
para os territórios do interior que já
permitiu apoiar investimentos

empresariais de €1500 milhões

Programa SEMENTE
Visa apoiar investidores individuais
interessados em entrar no capital
social de startups inovadoras

Programa CAPITALIZAR
Medidas de natureza fiscal e legislativa
que incentivam o investimento e a

capitalização das empresas

SIFIDEII

Traduz-se numa dedução à coleta do

IRC, até à sua concorrência, de um
valor correspondente às despesas
elegíveis com atividades de I&D


