Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Agrupamentode Escolas de Ovar - Sede Escola Secundária José
Macedo Fragateiro
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em atenção que o nosso país atravessa uma grave crise financeira, que se reflete nas
dificuldades sentidas pelas famílias em geral e pelas mais desfavorecidas em particular,
consideramos necessário que os nossos governantes tomem medidas no sentido de reverter
esta situação, para que os jovens de hoje possam desfrutar de melhores condições de vida
para si e para as gerações futuras. Neste sentido, propomos as seguintes medidas a
recomendar à Assembleia da República:

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

1. Reduzir as despesas do estado desnecessárias (Ministros, Secretários, Carros, Viagens,
motoristas).

2. Proceder a uma redistribuição mais equitativa do valor dos salários, com vista à diminuição
das diferenças entre os salários de topo e os mais baixos.

3. Aproveitar os recursos do nosso país e fortalecer o consumo de produtos nacionais,
nomeadamente reduzindo o IVA para 6%, visando diminuir a importação e aumentar a
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exportação.

