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Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária da Calheta
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão:Básico - "Ultrapassar a Crise"

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Nos últimos tempos vive-se uma crise económica. Portugal consumia mais do que tinha, dai
gerar esta grande crise.
As classes médias, não só em Portugal, mas também noutros países, habituaram-se a
consumir, com recurso ao crédito bancário, o que levou muitos cidadãos a se endividarem
para adquirirem bens, como a habitação, mas também para a aquisição de artigos e serviços
desnecessários.
Não foram só as famílias que se endividaram. O próprio estado também se endividou.
De entre as consequências destaca-se a diminuição da poupança pública e das famílias e,
paralelamente, um crescente endividamento da sociedade portuguesa e do Estado. Portugal
entra no novo milénio numa situação financeira complicada.
Em Portugal está complicado estudar. Não temos ajudas suficientes e cada vez nos obrigam a
ter mais habilitações. Cortam na educação. As pessoas não têm dinheiro para pagar os
estudos dos filhos. Futuro é uma palavra que assusta os jovens. Jovens que acabam de se
formar o que vão fazer se não existem postos de trabalho em Portugal?
A envolvência geoestratégica mundial atual assenta numa economia de mercado que
conduziu à construção de um capitalismo financeiro desregulado onde o poder económico se
sobrepõe ao poder político. É necessário criar um mecanismo/uma entidade de supervisão,
por forma a regular o mercado financeiro e que controle todo o movimento financeiro entre
as diversas instituições bancárias e/ou países.
Na UE, esta instituição deverá ser controlada pelo Banco Central Europeu de forma isenta e
com capacidade para injetar dinheiro nas economias dos vários países membros e empresas
nas mesmas condições, por forma a que todos tenham as mesmas condições e
oportunidades. Neste momento países como a Alemanha e Finlândia (considerados países
ricos) financiam se nos mercados com taxas de juro muito baixas, enquanto que os países do
sul (Portugal, Espanha, Grécia, Itália, considerados países mais pobres), quando precisam de
financiamento, os mesmos mercados cobram taxas mais elevadas. Esta situação acontece
com as empresas dos respetivos países.
É necessário igualar os rendimentos entre os vários setores sociais, melhorar o ensino para
que os jovens possam ter uma vida de qualidade no futuro e governar o país de uma forma
correta, e, por último, criar uma entidade que, de forma justa e responsável, controle o
dinheiro que circula na UE e empreste dinheio para melhorar a situação dos estados
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membros.
Através das nossas medidas, o consumo aumentará. Como tal as fábricas têm de produzir
mais. Consequentemente, haverá mais emprego. Se há mais emprego, haverá mais dinheiro
em circulação e, consequentemente, mais consumo, mais pessoas vão aos supermercados,
aos restaurantes, bares, etc. Estes, por sua vez, vão precisar de mais pessoas, criando mais
postos de trabalho. Essas pessoas também vão poder comprar casa, será necessário construir,
criando assim, trabalho na construção civil, e assim sucessivamente. Haverá tendência a
passsar férias, logo aumenta o turismo e a procura de serviços como hotéis, restaurantes,
transportes. Gera-se um efeito de bola de neve que leva ao aumento da circulação monetária.
Desta forma, Portugal e, consequentemente, a UE sairão da crise.
Nestes termos, os candidatos da EBSC ao parlamento dos jovens 2012\13 recomendam a
implementação das seguintes medidas:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Corrigir as diferenças salariais, de modo que os rendimentos das famílias sejam distribuídos
de forma mais equitativa;

2. Apoiar o sistema de ensino público português, incentivando a investigação científica e o
mérito académico;

3. Criar uma entidade de supervisão bancária europeia, com a finalidade de apoiar a produção
interna dos estados membros.

