
No dia 9 de Março de 2006, faz hoje
precisamente um ano, Aníbal Cavaco Silva
tomou posse como Presidente da República, em
sessão solene na Assembleia da República, na
qual jurou cumprir e fazer cumprir a
Constituição.

Ao longo deste primeiro ano de mandato, o 
Presidente da República procurou, acima de
tudo, manter-se fiel aos compromissos políticos
assumidos perante os Portugueses, quer durante 
a campanha eleitoral, quer no seu discurso de 
tomada de posse. Nesse sentido, foi seu
propósito contribuir para a estabilidade política,
dando conteúdo e forma a uma verdadeira
cooperação estratégica em torno dos grandes
objectivos nacionais, com vista à realização de
um conjunto de reformas que o País não pode
adiar.

Ao mesmo tempo, o Presidente Aníbal Cavaco
Silva, no discurso que proferiu nas cerimónias
comemorativas do 25 de Abril de 1974, propôs
aos agentes políticos e à sociedade civil um
compromisso cívico para a inclusão social, que o 
Presidente, da sua parte, tem materializado
através dos «Roteiros para a Inclusão», entre
outras iniciativas. A semente lançada pelo
Presidente da República tem dado frutos e
existem já diversas instituições da sociedade
civil, com destaque para a associação
«Empresários para a Inclusão», que
responderam ao repto lançado pelo Presidente
da República.

Através dos «Roteiros para a Inclusão» e dos
«Roteiros para a Ciência», o Presidente
percorreu o País, reuniu-se com autarcas e
responsáveis locais e, sobretudo, mostrou
exemplos de boas práticas em matéria de
solidariedade social e de inovação científica e
tecnológica. É sua intenção incutir nos
Portugueses o sentimento de que são tão
capazes como os outros povos e de que dispõem
de condições para vencer os desafios que
Portugal enfrenta num mundo globalizado.

A globalização foi, de resto, outro dos temas-chave da agenda
presidencial, no âmbito do qual Aníbal Cavaco Silva reuniu com
empresários de vários países e procurou dar maior visibilidade a
Portugal na cena internacional, preocupação igualmente
evidenciada nas visitas de Estado que realizou à Espanha e à Índia.

Neste primeiro ano do seu mandato, Aníbal Cavaco Silva mostrou
que é possível tirar partido das novas tecnologias para informar e
contactar os seus concidadãos. Através da página oficial da
Presidência da República na Internet (www.presidencia.pt), os 
Portugueses puderam assistir, em tempo real, a diversas iniciativas 
do Chefe do Estado, nomeadamente às intervenções que proferiu
no Dia 10 de Junho, no início no Novo Ano ou no Conselho para a
Globalização. Aquando da visita de Estado à Índia, os internautas
de todo o mundo puderam ter acesso imediato ao desenrolar da 
visita e acompanhá-la como se integrassem a delegação oficial. A
página da Presidência na Internet regista um número de acessos na
ordem de 2.260.000 Page Views e 535.000 visitantes (ver gráfico),
e ao Palácio de Belém afluem diariamente muitas dezenas de
mensagens electrónicas de cidadãos, sobre os mais variados
assuntos.

Sem deixar de privilegiar o calor humano do contacto directo com 
os Portugueses, patente nas inúmeras deslocações que realizou por
todo o País, o Presidente Cavaco Silva dispõe de um instrumento
privilegiado para dar a conhecer as suas actividades, através de
uma informação atempada e objectiva.

Renova-se, pois o convite para visitar esta página e acompanhar o
Presidente da República neste seu primeiro ano com os
Portugueses.


