
Justiça e qualidade da legislação

Na abertura do ano judicial, o Presidente da
República sublinhou a relevância da qualidade da
legislação como um elemento fundamental para
uma boa administração da justiça. Intervindo na
sessão solene realizada no Supremo Tribunal de
Justiça, o Presidente Cavaco Silva começou por
referir que esta era uma ocasião privilegiada para
os diversos agentes do sistema judicial prestarem
contas aos Portugueses sobre o estado da justiça
no nosso País.

Relembrando que a justiça é administrada em
nome do povo, o Presidente alertou para a
necessidade de as normas produzidas serem
adequadas à nossa sociedade e perceptíveis pelos
cidadãos. Insistiu ainda na necessidade de a
produção legislativa ser realizada em estreita
articulação com aqueles que têm a
responsabilidade de exercer a função judicial e
que conhecem as realidades em causa.

Defendendo uma cultura de avaliação dos efeitos
das leis, o Presidente Cavaco Silva realçou a
importância destas boas práticas para aumentar a
eficiência das políticas públicas, diminuir os custos
materiais e imateriais associados às deficiências e
aos atrasos na realização da Justiça, e reduzir a
litigiosidade nos tribunais por via de uma maior
segurança jurídica nas empresas e nos cidadãos.

Nesta ocasião, o Presidente da República deixou
ainda uma palavra de apreço e de estímulo a todos
os operadores judiciários, fazendo votos da
prossecução de um bom trabalho em prol do País.

Presidência na Internet

Prosseguindo com a atenção que, desde o início do
seu mandato, o Presidente Cavaco Silva tem
dedicado às formas de comunicação que as novas
tecnologias proporcionam, a Presidência da
República alargou a sua presença na Internet com
canais no YouTube e Sapo Vídeos, na rede social
Twitter e na comunidade Flickr. Através desta
presença, irá ser disponibilizada informação
actualizada sobre as actividades do Presidente da
República a um número cada vez maior de
utilizadores das novas ferramentas de partilha na
Internet.

Na mensagem que dirigiu a todos os utilizadores,
por ocasião do lançamento destes novos canais, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva salientou a
importância de se saber aproveitar as tecnologias
colocadas ao nosso dispor, referindo que “a partir
de agora, oferecemos a todos vós a possibilidade
de aproveitarem as novas janelas abertas sobre o
mundo pelas Tecnologias da Informação e
Comunicação para acompanharem, sempre que o
desejem, a Presidência da República de Portugal”.

Solidariedade social

O Presidente da República presidiu à Sessão de Abertura do IV
Congresso da Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade (CNIS) expressando, desde logo, o reconhecimento
pelas instituições de solidariedade e pelo inestimável contributo
que estas prestam à nossa sociedade, no sentido de a tornar
socialmente mais coesa, mais justa e desenvolvida.

O Presidente Cavaco Silva dirigiu nesta ocasião, mais uma vez,
uma palavra de solidariedade aos Portugueses que atravessam
momentos difíceis, em particular aos que se defrontam com
situações de perda de emprego e de abaixamento das condições
de vida, referindo que é necessário encarar esta realidade social
com firmeza, mas também com a esperança e a ambição de um
futuro melhor.

Reafirmando preocupações que têm estado presentes na sua
acção desde o início do seu mandato, o Presidente da República
sublinhou alguns dos principais problemas apontados à estrutura
social do nosso País, como sejam as desigualdades acentuadas na
distribuição do rendimento, uma elevada taxa de risco de pobreza
e baixos níveis de escolarização, os quais exigem o esforço e a
colaboração de toda a sociedade na procura da sua resolução. O
Presidente Cavaco Silva valorizou ainda o papel social
desempenhado pela família, designadamente no apoio às crianças,
aos idosos e àqueles que por motivos de doença prolongada ou
deficiência necessitam de auxílio.

Na sua intervenção, o Presidente da República apelou ainda às
organizações cívicas e às instituições de solidariedade social para
que sejam os catalisadores da vontade e da ambição dos
Portugueses em construir um Portugal mais justo e solidário.

Os dias de Belém

No início do novo ano, o Presidente da República recebeu no
Palácio de Belém os cumprimentos dos Chefes dos Estados-
Maiores das Forças Armadas, do Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, do Presidente e dos juízes do Tribunal Constitucional,
do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, do Presidente
do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República.

Como é tradicional, no dia 6 de Janeiro, o Presidente da
República e a Dr.ª Maria Cavaco Silva ouviram cantar as Janeiras
no Palácio de Belém. Este ano, o Presidente da República recebeu
a visita dos coros da ARCIL (Associação para a Recuperação de
Cidadãos Inadaptados da Lousã), da Tuna Sénior do Centro de Dia
São Miguel, Santa Casa da Misericórdia de Cascais, e da ABARCA
(Associação Barroense de Recreio Cultura e Assistência, Barrô).

O Presidente da República recebeu, no Palácio de Belém, os
embaixadores de Portugal acreditados em países estrangeiros e os
Cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático acreditado em
Portugal, no Palácio de Queluz.


