Comunicado de Imprensa
No seguimento do comunicado do passado dia 21 de março de 2020, a AILD –
Associação Internacional dos Lusodescendentes vem desta forma, tal como tinha
anunciado, divulgar um conjunto de iniciativas que está a desenvolver no sentido de
dar apoio e um contributo, por esta causa, considerando que vivemos um tempo que
deve ser de mobilização nacional e global.

Lançamos no início desta semana, uma plataforma de apoio “anti-Covid-19”, uma
plataforma de ideias, para ajudar Portugal, onde cada pessoa pode aceder em
https://anticovid19.site e deixar as suas ideias: sejam elas de âmbito direto de
intervenção contra o Covid-19; sejam elas de âmbito económico, face às
consequências que esta situação está a provocar na nossa economia, nas empresas e
nas pessoas; sejam no âmbito da educação, face à interrupção letiva e encerramento
das escolas, ou outras.

Após a recolha e seleção das melhores ideias, estas serão direcionadas para o Governo
e para a Presidência da República, para que estas sejam tomadas em linha de conta e
convertidas em medidas concretas a favor de Portugal e sobretudo, a favor dos
portugueses. Trata-se não só de encontrar boas ideias e ajustadas, valorizando assim,
um ato de cidadania e democracia participativa e empenhada da sociedade, mas
também, de fazer chegar às nossas autoridades e a quem nos governa, o sentir da
população, as suas preocupações e as suas ideias, para que possam ser convertidas em
soluções e medidas concretas.

Esta plataforma, cinco dias após ter sido lançada, conta já com mais de uma centena
de ideias, oriundas de portugueses a residir em Portugal, mas também, dos
lusodescendentes e emigrantes em geral.

As ideias que têm chegado a esta plataforma, estão já a ser analisadas, selecionadas e
agrupadas, por diversas pessoas qualificadas, de várias áreas profissionais.

A pertinência desta plataforma, justifica-se também, pelo facto de estarem a circular
muitas ideias pelas redes sociais, artigos de opinião, entrevistas, fóruns, contactos
diversos, órgãos de comunicação social, entre outros, mas que acabam por se
dispersar e perder. Esta é assim, uma forma e uma oportunidade de concentrar todas
essas boas ideias, valorizando-as e dando-lhes seguimento.

A comunicação social pode ter um papel extremamente importante e de serviço
público, neste processo de ajuda e colaboração, na ampla divulgação desta plataforma,
por forma a poder tirar-se o maior partido possível deste instrumento e desta
ferramenta digital, que poderá ter o condão de promover e converter as boas ideias
em medidas concretas a favor de Portugal e dos portugueses.

Juntos e unidos seremos mais fortes, com muitas e boas ideias iremos mais longe!
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