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:Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação :

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

As nossas medidas intervêm em aspetos chave de qualquer sociedade: a segurança social, a
justiça e a economia.
A primeira medida vai de encontro à necessidade de reformar a segurança social, pois é de
todos sabido que o número de pensionistas está a aumentar e a população ativa a diminuir,
surgindo dificuldades em financiar o sistema de segurança social a partir dos descontos de
quem trabalha.
A segunda medida permite aliviar o esforço dos portugueses para sair da crise.
A terceira medida permite ao Estado poupar bastantes recursos financeiros e mudar a
imagem que se tem de uma justiça portuguesa lenta e ineficaz.

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

1. Estabelecer como limite máximo de reforma o valor de 3000€, de modo a assegurar a
sustentabilidade da segurança social e um apoio social a todos os que precisam.

2. O Estado deve procurar renegociar a dívida pública portuguesa, de modo a aliviar o esforço
dos portugueses para sair da crise, tendo em conta que não foi o comum cidadão que levou o
país ao estado em que se encontra. O Estado deve procurar conseguir juros mais baixos e
mais anos para pagar a sua dívida pública.
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3. Impedir que todos os casos judiciais mais simples (por ex.: cujos valores envolvidos não
superassem os 2000 €) cheguem a julgamento, criando "tabelas" de resolução de conflitos
que previssem valores de indemnização ou medidas de coação. Casos estes a resolver e a
aplicar administrativamente por um oficial de justiça (trabalhadores administrativos dos
tribunais).

