Comunicado de Imprensa

AILD – Associação Internacional dos Lusodescendentes, enviou hoje as Suas
Excelências o Presidente da República e o Primeiro-ministro, um Pacote de 50 Ideias,
Propostas e Sugestões (link anexo), no âmbito da nossa iniciativa anti Covid-19, uma
plataforma digital que permitia qualquer pessoa aceder em https://anticovid19.site e
deixar as suas ideias: fossem de âmbito direto de intervenção contra a Covid-19;
fossem de âmbito económico, face às consequências que esta situação está a provocar
na nossa economia, nas empresas e nas pessoas e famílias; fossem no âmbito da
educação, face à interrupção letiva e encerramento das escolas, enfim, abertas a todas
as áreas e setores que de alguma forma foram e estejam a ser afetadas.
Infelizmente, a pandemia não teve apenas consequências do ponto de vista sanitário,
que levou ao internamento e morte de milhares de pessoas no país e no mundo, teve
e está a ter também, consequências gravíssimas do ponto de vista económico,
financeiro e social.
Conscientes e atentos a toda a evolução dos acontecimentos, a AILD – Associação
Internacional dos Lusodescendentes, sentiu necessidade de dar um contributo, ajuda e
colaboração.
Tivemos uma grande participação por parte da população portuguesa, onde também,
se destaca as nossas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que disseram
presente à sua participação e contributo.
O objetivo desta iniciativa é no sentido destas ideias e sugestões, possam ser
consideradas e transformadas em medidas concretas, intervindo nas mais diferentes
áreas da sociedade, afetadas pela pandemia da Covid-19, ou seja, que possam aliviar o
impacto da pandemia nas populações e atividades económicas locais.
Uma outra virtualidade, não menos importante, desta iniciativa da plataforma digital
anti covid-19, é precisamente, a importância da livre participação dos cidadãos
portugueses, numa atitude de democracia participativa e ativa, que espelha uma
atitude de maturidade por parte da população portuguesa. Esta enorme participação
merece sem dúvida o nosso obrigado, mas também, uma palavra de reconhecimento e
satisfação por verificarmos que os portugueses têm hoje uma maior maturidade
democrática e que nos momentos difíceis sabem unir-se em prol de objetivos e bemestar comum.

Acrescentar ainda, que é provável que neste pacote de 50 ideias e propostas
apresentadas no documento, possam já estar consideradas e implementadas pelo
Governo, o que não é um problema em si mesmo, nem diminui o documento, pelo
contrário, vem reforçar a importância das mesmas, pois, elas traduzem o sentimento e
as dificuldades sentidas no terreno pelas pessoas, pelas empresas e pelas famílias.
Foi possível observar também, que muitas das ideias propostas são direcionadas para
o poder local, das autarquias locais, precisamente por ser o poder mais próximo dos
cidadãos, sentindo-se a necessidade de respostas imediatas, o que significa que deverá
existir uma grande articulação entre o poder central e o poder local.
Esperamos que este pacote de 50 ideias, sugestões e propostas, possa colher a melhor
atenção por parte destes dois órgãos de soberania e as mesmas possam ser
consideradas em algumas medidas concretas, espelhando aquele que é o sentimento
da população. A AILD, fica ainda muito satisfeita por ter podido dar um contributo
importante, no sentido de estimular a participação portuguesa, em torno de uma
causa.
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