
Ao intervir na cerimónia comemorativa do 33º
aniversário do 25 de Abril, o Presidente Aníbal
Cavaco Silva apelou aos jovens de Portugal, 
exortando as novas gerações com palavras
simples. «Não se resignem!», disse.

«Com a liberdade de que dispõem, irão até onde a
vossa ambição vos quiser levar. Daqueles que
nasceram e cresceram em democracia, só
podemos esperar o melhor. Agora, tudo depende 
de vós e do vosso inconformismo», concluiu o
Presidente da República.

É justamente a busca do inconformismo criativo,
da liberdade activa, do espírito empreendedor
que o Presidente Cavaco Silva tem procurado 
incutir nos seus concidadãos, em especial entre os
mais jovens. Numa visita que efectuou à
Academia Militar, a 29 de Maio, durante a qual 
constatou a transformação e modernização em
curso no ensino superior militar, o Presidente 
sublinhou a importância do investimento na
educação e na formação dos jovens, como maior
garantia para um futuro de sucesso.

Rejeitando a ideia de que as mais novas gerações
têm competências mais reduzidas, menor sentido
do dever e de responsabilidade, menos altruísmo
e pouca atenção às necessidades dos outros, o
Presidente Cavaco Silva foi peremptório: «Tenho
orgulho na juventude do meu País». 

Portugal enfrenta um conjunto de desafios – e
2007 é um ano crucial nesse domínio – que só
podem ser ultrapassados através de esforço
colectivo de todos. A situação actual do País e as
interpelações que o futuro lhe coloca não se
compadecem com a apatia e o desânimo, com a
falta de auto-estima ou com o derrotismo que, ao
longo da História, tantas vezes têm assolado o
espírito dos Portugueses.

Iniciativas de futuro

Nesse sentido, o Presidente da República tem procurado
associar-se às diversas iniciativas que revelam que os Portugueses
não se resignam perante o seu destino e ambicionam um futuro
melhor. Daí a importância que o Presidente atribui à formação
profissional e à inovação tecnológica, o que o levou, no dia 7 de
Maio, a participar na inauguração do Pólo e Inovação de Aveiro da
Nokia Siemens Network, sediado no Campus da respectiva
Universidade. No dia seguinte, Aníbal Cavaco Silva visitou o
Colégio Internato dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia,
acompanhando as aulas de formação em laboratórios e
percorrendo uma exposição de arte e indústrias gráficas. E, nesse
mesmo dia, visitou ainda o CINCORK – Centro de Formação
Profissional da Indústria da Cortiça.

Se o inconformismo é um atributo particularmente visível no seio
da juventude – como o Presidente Cavaco Silva lembrou e
enalteceu no seu discurso do dia 25 de Abril – também noutras
camadas da população é possível encontrar exemplos e modelos
de acção. Assim, no dia 8 de Maio o Presidente da República
deslocou-se à Escola Marquês de Pombal, em Lisboa, onde
procedeu à entrega de certificados de competências a um
conjunto de alunos que, na idade adulta, decidiram apostar em si
próprios e na melhoria das suas qualificações. Nessa ocasião, o
Presidente Cavaco Silva salientou a importância da educação
formal mas também dos percursos de vida e dos trajectos carreira
profissionais como elementos decisivos para aquilo a que chamou
a «procura de uma mais-valia individual».

A 9 de Maio, assinalando a passagem do Dia da Europa, o
Presidente da República visitou o Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, no Centro Cultural de Belém, e foi convidado
para um encontro com jovens de todo o país, aos quais falou
sobre a União Europeia e a participação de Portugal no processo
de integração. O debate com os jovens foi transmitido em directo
através do sítio da Presidência na Internet, podendo ser visto 
aqui.

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=5799

