
Cavaco querpobreza
na agendados políticos

Presidente defende

soluções flexíveis e
inovadoras para dar
vida digna a todos

Gina Pereira

O PRESIDENTE da Repúbli
ca defendeu ontem a inclu

são da luta contra a pobreza
e a exclusão social na agenda

dos responsáveis políticos e
sublinhou a necessidade de

soluções flexíveis e inova
doras para garantir um ní
vel de vida digno

Na Europa sobretudo
neste período que vivemos
de crise financeira e econó

mica a luta contra a pobre
za e a exclusão social deve

estar na agenda dos respon
sáveis políticos dos Estados
membros o que nos respon
sabiliza a todos face à neces

sidade de encontrar novas

soluções que garantam um
nível de vida digno a todos
os cidadãos afirmou o che
fe de Estado Aníbal Cavaco

Silva numa intervenção na
cerimónia de entrega do
Prémio Champalimaud de
Visão 2013 onde destacou
a generosidade de António
Champalimaud que irá
contribuir para a prevenção
e eliminação da cegueira
num país longínquo onde
se registam carências mate
riais e técnicas da mais va

riada índole ver texto em
baixo

Destaque para Educação
Admitindo estar cada vez
mais convencido da neces
sidade de se vencer o desa

fio de dar dignidade à vida
de todos os cidadãos atra
vés de soluções flexíveis e
inovadoras Cavaco Silva
destacou o papel primordial
que a Saúde e a Educação as
sumem no combate à pobre
za e na promoção de um
crescimento económico
sustentável

Um desafio que no enten
der da mais alta figura do es
tado deve envolver maior

responsabilização das orga
nizações não governamen
tais e dos cidadãos em geral
e umamaior concertação en
tre a ação do Estado e as ini

ciativas da sociedade civil
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