
Tal como tinha anunciado na sua intervenção nas
cerimónias comemorativas do 25 de Abril, o 
Presidente da República reuniu-se no Palácio de
Belém, no dia 12 de Maio, com cerca de trinta
dirigentes de associações de juventude para
debater o tema da participação cívica dos jovens e
as razões que os motivam ou afastam de um maior
envolvimento na actividade política.

Nesse encontro, subordinado ao tema "Os Jovens e 
a Política", participaram os dirigentes de
organizações partidárias, académicas, de
voluntariado, sindicais e empresariais e do 
associativismo juvenil, representados no Conselho 
Nacional da Juventude.

Após a abertura da reunião, foi apresentado pelo
Prof. Pedro Magalhães, da Universidade Católica
Portuguesa e do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, o estudo "Os Jovens e a
Política", realizado pelo Centro de Estudos e 
Sondagens de Opinião da Universidade Católica.
Houve ainda intervenções dos Professores Machado
Pais, Marina Costa Lobo e Meirinho Martins.

Na sessão da tarde, os participantes reuniram-se
em grupos de trabalho que abordaram as
temáticas dos jovens e as políticas local, nacional
e europeia e internacional, tendo resultado um 
documento final com as medidas preconizadas 
para os diferentes níveis de participação.

Após a leitura dos resultados dos grupos de 
trabalho, o Presidente Aníbal Cavaco Silva fez uma
intervenção com a qual encerrou o encontro.

O documento final foi remetido à Assembleia da
República, ao Governo, à Associação Nacional de
Municípios e à Associação Nacional de Freguesias.

Visitas de monarcas nórdicos

A convite do Presidente da República, dois
monarcas nórdicos europeus realizaram visitas de
Estado a Portugal no mês de Maio. O Rei Carlos 
Gustavo e a Rainha Sílvia, da Suécia, estiveram no
país entre os dias 5 e 7, enquanto os Reis Harald V 
e Sónia, da Noruega, permaneceram em Portugal 
entre 27 e 29.

4ª Jornada do Roteiro para a Ciência

O futuro da investigação científica portuguesa encontra-se no
centro das iniciativas do Presidente Aníbal Cavaco Silva.

Realizou-se nos dias 19 e 20 de Maio aquela que é já a 4ª Jornada
do Roteiro para a Ciência. Nesta jornada, que percorreu o Norte 
e o Sul do País, o Presidente da República começou por se
deslocar à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, em Almada, aí travando conhecimento com
diversos projectos de investigação em curso.

Depois, esteve presente nas instalações da BRISA (S. Domingos de 
Rana), onde conheceu a Rede de Inovação da BRISA e dos
projectos de I&D desenvolvidos em parceria com Universidades,
Politécnicos e Centros de I&D.

Nesse dia 19 de Maio, esteve ainda na Escola Superior de
Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e pôde
apreciar os projectos de investigação e inovação empresarial aí
desenvolvidos e visitar o Laboratório de Multimédia. Depois,
deslocou-se ao Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e, já no
Porto, à delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto), onde inaugurou o
sistema RAPID - Reconhecimento Automático de Passageiros
Identificados Documentalmente.

No dia 20 de Maio, o Presidente da República esteve em Braga,
onde visitou a empresa Primavera Software, tendo tomado 
conhecimento das diversas fases de desenvolvimento do software 
de gestão. Posteriormente, esteve no Instituto Superior de 
Engenharia do Porto (ISEP) - Instituto Politécnico do Porto, onde,
entre o mais, visitou o Centro de Investigação em Sistemas
Confiáveis e de Tempo Real (CISTER), o Grupo de Investigação em
Engenharia do Conhecimento e Apoio à Decisão (GECAD) e o
Laboratório de Sistemas Autónomos.

Na tarde desse dia, inaugurou o "PROMONET" - edifício-sede da
NET - Novas Empresas e Tecnologias (Centro de Incubação de
Empresas do Porto), as empresas PROTOSYS, AMPLITUDENET, 
UloanIT, bem como as novas instalações da ALERT (Gaia).


