
Cavaco defende soluções flexíveis
e inovadoras para combater pobreza
O Presidente da República defen
deu ontem a inclusão da luta contra
a pobreza e a exclusão social na
agenda dos responsáveis políticos e
sublinhou a necessidade de solu
ções flexíveis e inovadoras para
garantir um nível de vida digno

Na Europa sobretudo neste pe
ríodo que vivemos de crise finan
ceira e económica a luta contra a
pobreza e a exclusão social deve es
tar na agenda dos responsáveis po
líticos dos Estados membros o que
nos responsabiliza a todos face à
necessidade de encontrar novas so

luções que garantam um nível de
vida digno a todos os cidadãos

afirmou o chefe de Estado Aníbal
Cavaco Silva numa intervenção na
cerimónia de entrega do Prémio
Champalimaud de Visão 2013 Ad
mitindo estar cada vez mais con
vencido da necessidade de se ven
cer esse desafio através de solu

ções flexíveis e inovadoras que
envolvam maior responsabilização
das organizações não governa
mentais e dos cidadãos em geral e
uma maior concertação entre a ac
ção do Estado e as iniciativas da so
ciedade civil Cavaco Silva destacou
o papel primordial que a Saúde e a
Educação assumem no combate à
pobreza e na promoção de um cres

cimento económico sustentável
Contudo acrescentou nestes do
mínios muito há ainda para fazer
em particular nos países em desen
volvimento mas também em paí
ses mais desenvolvidos

No seu discurso o Presidente da
República falou ainda do trabalho
das quatro organizações não go
vernamentais do Nepal que este
ano foram distinguidas com o Pré
mio Champalimaud de Visão Nepal
Netra Jyoti Sangh Tilganga Institu
te of Ophtalmology Sagarmatha
Choudhary Eye Hospital Biratna
gar Eye Hospital e Lumbini Eye Ins
titute Lusa
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