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Como se empobrece um país 

 

Um país empobrece-se principalmente com uma má governação, que leve à 

miséria vastos sectores da classe baixa e ao empobrecimento progressivo da 

classe média. A má governação envolve sobretudo jogos de interesse, má 

gestão de recursos, aplicação de taxas e impostos pesados, corrupção e opções 

por obras ou aquisições bastante dispendiosas, cujo retorno, para bem do país, 

nunca existirá. 

Dão especialmente nas vistas as obras faraónicas que servem sobretudo para 

injectar capital nas empresas geridas por ex-governantes, e para onde irão parte 

dos actuais governantes quando deixarem a política activa. Mas, muitas outras 

obras de menor monta, que acontecem diariamente à frente de todos têm, no 

seu todo, um impacto considerável na economia do país. 

No local onde se vai implantar uma nova urbanização, fazem-se os arruamentos. 

Nos cruzamentos colocam-se sinais de suporte metálico. Sabia-se de antemão 

que alguns desses sinais não dariam conta do recado. Então substituem-se por 

semáforos. Passado algum tempo, percebe-se perfeitamente que o ideal será 

colocar ali uma rotunda. Então, toca de levantar estrada e passeio, esburacar 

terra para deslocar as sarjetas, calcetar e pavimentar de novo. Ora, uma rotunda 

colocada ali de início seria a opção mais razoável. 

Algumas praças, sobretudo nos centros históricos de certas cidades, sofrem 

remodelações a cada década. Uma vez fica mais modernaça, outra regressa-se 

a uma estética mais tradicional; uma vez acrescenta-se uma esplanada, outra 

coloca-se uma fonte cibernética. Por vezes, logo no ano a seguir, tudo é 

arrancado, porque a esplanada mudou para um quiosque e os mecanismos da 

fonte enferrujaram e a manutenção, bem cara, já não dava conta do recado. 

Há demasiadas obras de constrói e desconstrói no nosso país, que levam a 

pensar que há empresas, e pessoas por trás delas, que vivem destas coisas. 

Isso não seria assim tão grave, não fosse o empobrecimento do país, e muitas 

outras pessoas que nunca lucrarão com a má gestão, provavelmente intencional. 


