
   

 

 

 
Campanha Pirilampo Mágico 2013 

 

A Campanha Pirilampo Mágico 2013 (CPM) cuja Sessão de Abertura se encontra agendada para o próximo dia 13 de 

Maio, a bordo do navio OPERA – Terminal de passageiros de Santa Apolónia, irá decorrer entre 13 de maio e 4 de junho, 

nas várias regiões do país. 

“O ano de 2013 consagra o Ano Internacional de Cooperação pela Água - “A cooperação pela água tem múltiplas 

dimensões, incluindo os aspetos culturais, educacionais, científicos, religiosos, éticos, sociais, políticos, jurídicos, 

institucionais e econômicos. Uma abordagem multidisciplinar é essencial para entender as várias facetas implícitas no 

conceito e para misturar essas peças numa visão holística. Além disso, para ser bem-sucedida e duradoura, a 

cooperação pela água precisa de um entendimento comum do que sejam as necessidades e os desafios em torno da 

água. Construir um consenso sobre as respostas adequadas a estas questões será o foco principal do Ano Internacional e 

do Dia Mundial da Água em 2013”.  

O mundo debate-se cada vez mais com a escassez deste recurso e com a necessidade de repensar estratégias de 

poupança e de uma redistribuição mais equitativa que coloque este bem essencial à vida disponível a todos os cidadãos. 

Assim é também a realidade da igualdade de oportunidades, sabendo-se que estas são por vezes escassas e não estão 

ao alcance de todos os cidadãos. Por isso, associar a água como recurso essencial à vida, a uma campanha cuja missão 

é ajudar as pessoas com deficiência intelectual, promovendo os seus direitos e qualidade de vida, é também uma forma 

reforçar a necessidade de promover estratégias de inclusão e de igualdade de oportunidades para todos os cidadãos e, 

simultaneamente, uma ideia de responsabilidade ambiental, que ajude a garantir um futuro melhor para todos.   

 

O Pirilampo Mágico 2013  estará à venda a partir de 13 de Maio. O Pirilampo custará 2€ e o Pin 1€. 

Para mais informações contactar: 

FENACERCI 

Ana Rita Peralta Tlm.919 000 628 

Tel. 21 7112580  I Fax: 217112581 

fenacerci@fenacerci.pt 

 

 

 

 

 

 


