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 2,3 Padre Alberto Neto
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta a situação de crise que a europa e o país atravessam;
Tendo em conta o impacto dessa crise na vida das pessoas;
Tendo em conta o número de desempregados que assolam o país e se reflete numa situação
económica e familiar preocupante;
Todos temos consciência das dificuldades que os nossos pais estão a passar através do dia-adia para nos sustentar na escola para a nossa educação e bem-estar;
Devemos todos relembrar que alguns dos pais não têm emprego e isso é uma dificuldade que
tem de se ultrapassar e com o pais assim não conseguimos viver bem;
Neste sentido, vimos apresentar as nossas ideias para melhorar a vida das pessoas que nos
rodeiam e tentar minimizar os efeitos da crise.

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

1. Dinamizar o mar e as pescas como forma de fomentar a economia. Esta medida pretende
constituir-se como uma forma de otimizar as pescar, nomeadamente através da criação de
empresas de ponta neste domínio. Relativamente ao mar como forma de promover o turismo
e os desportos nauticos.

2. Baixar o preço de alimentos essenciais como forma de discriminação positiva. Pretende-se
prevenir casos extremos de pobreza e garantir os direitos constitucionais. Desta forma os
preços dos bens essenciais seriam tabelados e não poderiam ser superiores a determinado
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preço.

3. Aumentar os impostos das classes sociais mais altas (das pessoas com mais possibilidades
de pagar). Sabemos que a fuga ao fisco é infelizmente uma realidade logo serão criados
mecanismos fiscais que farantam que as classes sociais mais altas pagarão mais impostos e
não fujam ao fisco.

