Medidas para acabar a crise em Portugal
Vários anos passaram desde que a crise agravou o mundo e as novas gerações
floresceram.
Vamos a casa de Jeremias uma criança de sete anos que desconhece os assuntos
presentes. Certo dia Jeremias decidiu perguntar ao seu avô o que se passava no mundo.
- Avô, na televisão estão sempre a falar da crise. O que é a crise?
- A crise é uma coisa muito má e que transformou o mundo num sítio muito diferente!
– Disse o avô. – Não é necessário saberes isso ainda és muito novo.
- Por favor conta-me! Mais tarde ou mais cedo vou aprender isso de outra pessoa!
- Muito bem, se assim o preferes então vou-te contar.
- Portugal após vários anos de ditadura transformou-se num país livre e democrático.
Após esses dias Portugal investiu em novas acções para o desenvolvimento como a construção
de hospitais, desenvolvimento das tecnologias como as televisões, carros, entre outras.
- Mas avô, isso não é uma coisa boa? – Disse o Jeremias.
- Sim, mas trouxe várias dívidas a Portugal! Portugal cada vez importou mais do que
exportou e por isso gastávamos mais do que ganhávamos.
- O que aconteceu? – Disse Jeremias.
- Portugal chegou ao “fundo do buraco” e as dívidas eram impossíveis de pagar e por
isso tornou-se um país em crise e que ainda se mantém até estes tempos juntamente com
outros países do Mundo.
- Será que Portugal sairá desse “buraco”?
- Isso será muito difícil e doloroso. – Disse o avô muito sério.
- Nós teremos que pedir ajuda à nossa grande amiga a União Europeia para a aliviar,
teremos de receber menos dinheiro e colocar mais pessoas a trabalhar. Teremos de importar
menos e exportar mais e moderar o nosso uso de energias fósseis como o petróleo e o gás
natural e substitui-los por energias renováveis.
- Isso é muita coisa! Será que isso aconteceu?
- Isso será uma coisa que os cidadãos terão de escolher entre si. Os partidos políticos
terão que cooperar com o povo e também com os outros países para livrarmo-nos desta
situação difícil. Mas para isso teremos de ver para crer e para isso contaremos com a
participação de todos e até de ti.
- De mim?

- Sim de ti pois daqui a alguns anos serás um cidadão e é por isso que todas as crianças
são o nosso futuro. Só esperamos é que tomem muito bem conta do nosso país como nós e
talvez ainda melhor. E é isso que nós teremos de fazer para tirar o nosso país da crise para que
as próximas gerações vivam melhor que as anteriores.
E então Jeremias com as sábias palavras do seu avô tornou-se um adulto responsável e
juntamente com os jovens da sua geração conseguiram atenuar a crise e permitiram que as
gerações vivessem muito melhor do que as anteriores.
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