Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: ESCOLA INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
Circulo: LISBOA
Sessão: BÁSICO

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

Desde 2007 que a Crise é um dos principais e mais complexos temas abordados pelo Governo
do nosso país. Assim sendo, há mais de cinco anos que os governantes pensam e discutem o
mesmo assunto, tornando cada vez mais difícil criar medidas inovadoras. Atendendo a que a
maioria dos cidadãos é bastante afetada por esta situação, é importante estimular a
participação ativa dos mesmos no sentido de se encontrarem respostas para este problema
da atualidade.
Visando encontrar soluções para a resolução desta problemática, elaborámos as medidas
abaixo mencionadas.

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

1. Criar um "site" no qual cada cidadão poderá apresentar sugestões para ajudar a melhorar a

situação atual do país. No entanto, para evitar o uso incorreto do mesmo, cada utilizador terá
de se registar . A posterior seleção e triagem das ideias apresentadas será feita por um grupo
de especialistas na área, diretamente ligados às entidades governamentais.

2. Diminuir e realizar cortes nas regalias que os funcionários do Governo têm, apenas por
ocuparem um cargo político.
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3. Permitir às grandes empresas internacionais transferirem a sua sede para o nosso país,
proporcionando-lhes condições competitivas a nível mundial no tocante a impostos e a
medidas economicamente favoráveis a essas mesmas empresas.

