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Medidas AntiMedidas Anti--crisecrise:: O que estamos a fazer.O que estamos a fazer.
A dimensão planetária da actual crise, de contornos verdadeiramente sistémicos, e a sua clara transversalidade a 
todos os sectores económicos, consubstanciam as maiores ameaças à estabilidade mundial.
Não obstante as medidas anunciadas na passada Reunião do G-20, para fazer face à crise financeira (ver Newsletter
nº 2), os Governos debatem-se igualmente com a recessão subsequente dos agentes económicos. Neste sentido, O 
Estado Português (sob gestão socialista), concertado com a União Europeia, está a demonstrar uma importante 
dinâmica, no conjunto de medidas para travar e inverter a diminuição da actividade económica, as falências e o 
desemprego. Vejamos quais.

PortugalPortugal

Também a Amadora, a nível local, está a inovar.
Sobressai esta iniciativa pioneira em Portugal, 
criada pelo Município da Amadora.

O Programa AMADORA EMPREENDE iniciou-se 
em 2008,  e conta já com 21 projectos apoiados, 
entre 219 candidaturas.
Esta iniciativa destina-se a cidadãos Amadorenses, 
com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, 
em risco, ou situação de exclusão. 

O Amadora Empreende identifica iniciativas 
individuais de empreendedorismo, facultando as 
condições propícias e os meios disponíveis para a 
concretização do projecto.

Representa por isso, uma inovadora iniciativa local, 
só espelhada pelos programas governamentais e 
europeus de incentivo à economia, e à qual se 
soma um forte cariz social, pois pretende-se desta 
forma, quebrar o ciclo de pobreza, desemprego e 
exclusão, no Concelho de Amadora, dando assim 
uma oportunidade aos mais desfavorecidos.

Há ainda a salientar, os cerca de 5.000 empregos
gerados pela próxima abertura do mais recente 
Centro Comercial na Amadora (Dolce Vita Tejo), 
os quais, em boa hora, o executivo municipal 
socialista soube captar para a Amadora.
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Aproveitando os bons resultados até agora alcançados com a 
consolidação orçamental, o Governo lançou a INICIATIVA 
PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO, que traduz um 
conjunto de medidas céleres, temporárias e selectivas de 
apoio às empresas, particularmente, às Pequenas e Médias 
Empresas (PME’s).
Com este fim, e desde 2008, o Governo já apoiou cerca de 
29.000 empresas nacionais, num total de 5.000 Milhões
de Euros.
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No passado mês de Março, a Escola Miguel Torga em São 
Brás, recebeu em visita oficial de Estado, a Rainha RANIA 
da Jordânia, com o intuito de dar a conhecer o PROJECTO 
GERAÇÃO / OPORTUNIDADE, desenvolvido pela Câmara 
da Amadora e pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Esta inovadora iniciativa, centrada nas crianças e nos jovens, 
pretende combater os factores de exclusão social, como o 
absentismo e o abandono escolar, e é composta por 9 

programas distintos, que acompanham presentemente, cerca 
de 783 jovens.

A visita reflectiu, o reconhecimento internacional, da 
importância, mas também do sucesso, das políticas sociais do 

PS para todo o Município.
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