Cascais, cidade resiliente

A única certeza que temos quanto ao futuro é que ele é cada vez mais incerto. Em Cascais, um
concelho sensível como são todas as zonas ribeirinhas, temos a perceção clara de que o mundo nos
traz alterações e desafios dramáticos tanto ao nível demográfico, como económico, como
tecnológico ou ambiental. Acontecimentos que, enquanto fenómenos globais, e apesar de em larga
medida fora do nosso controlo, não deixam de contar com a nossa intervenção.
É por isso que em Cascais nos começámos a preparar com antecedência para esses desafios. Porque
sabemos que todos os problemas estão hoje interligados, montamos uma estratégia de resiliência
onde, entre outras medidas, contamos com a ação dos agentes tradicionais de segurança e proteção
civil ou das avaliações das academias técnico-científicas. Contudo, a nossa estratégia vai para além
desse entendimento.
Para Cascais, a resiliência também depende de múltiplas variáveis e estamos certos que o nosso
território será tão mais resiliente quanto maior for o grau de ordenamento do nosso território;
quanto mais preservado estiver o nosso património ambiental; quanto mais democráticas forem as
oportunidades económicas; quanto mais coeso for o concelho do ponto de vista social; e, por último
e não menos importante, quanto mais os cidadãos estiverem envolvidos na gestão pública, naquilo
que preconizamos como um regime de uma verdadeira Democracia Participativa local.
Um território mais resiliente depende de uma população mais resiliente. É por isso que apostamos
no reforço do poder das pessoas e no incremento da sua capacidade de intervenção. É nisso que
estamos a trabalhar. Se o mundo é cada vez mais um lugar imprevisível, só juntos estaremos à altura
dos desafios e seremos mais resilientes. E sendo mais resilientes, estamos certos, podemos
contribuir para garantir uma melhor segurança, bem-estar e qualidade de vida das nossas
comunidades.
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