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 Secundária Jorge Peixinho
Círculo: Setúbal
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1 - Baixar as propinas.
Ao longo destes dolorosos sete anos, a juventude portuguesa deparou-se com o seguinte:
propinas e taxas de educação altíssimas de valores exorbitantes. E como tal a Escola
Secundária Jorge Peixinho propõe como sua primeira medida, para aumentar a taxa de
empregabilidade jovem, a redução de propinas e taxas no ensino superior.
Como é normal, neste momento o país não possui fundos para baixar as propinas sem mais
nem menos, e como tal propõe-se que as universidades gerem dinheiro. A partir de
investigação, a partir da publicação e venda de manuais académicos, e também pela
publicidade da própria universidade. Assim, conseguimos que as taxas e propinas do nosso
ensino superior sejam baixas e que sejam mais públicas e menos restritas.
2 - Integração de um projeto escolar de encorajamento ao empreendedorismo.
Num país em que os empregos são tão escassos como mal remunerados, salvo raras
exceções, a solução ideal será estimular a formação de novas empresas e negócios. Esta via
oferece inúmeras vantagens, desde a criação de empregos novos pela parte dos jovens tanto
para si mesmos como para outros, até ao capital que um negócio de exportação fará entrar
no país.
Tendo todos estes benefícios em conta, é absurdo que o governo não aposte na criatividade e
proatividade da juventude. É imperativo formar e ensinar os estudantes não só em disciplinas
teóricas, mas também providenciá-los com ferramentas e capacidades que necessitam para
vingar e ter sucesso no mundo empresarial. Porque honestamente, qual é o estudante do
secundário que sabe como criar uma empresa?
3 - Baixar a idade da reforma.
Com a idade da reforma tão elevada, os trabalhadores mais velhos sentem a necessidade de
ficar a trabalhar para conseguir sustentar a sua família. Estes trabalhadores, sendo que muitos
deles já trabalham desde jovens, não estão nas mesmas capacidades de desempenhar o seu
posto de trabalho, pois estas podem exigir algumas coisas onde a idade ou problemas de
saúde podem ser fatores limitadores. Com esta medida, os trabalhadores de mais idade iriam
sofrer menos cortes nas suas pensões e irão sentir-se mais à vontade para irem para a
reforma. Com isto, iriam ficar mais postos vagos para ocupar por jovens trabalhadores,
diminuindo assim o desemprego nos jovens. É também importante referir que os
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trabalhadores mais velhos auferem salários maiores, sendo esta medida benéfica no corte das
despesas.
Esta medida terá de ser acompanhada por um ajuste das pensões. Este ajuste terá de ser feito
pois é muito difícil para os idosos que sempre trabalharam durante anos sobreviver num país
que possuí cuidados básicos com preços muito altos. Sugerimos assim o aumento das pensões
mais baixas e a diminuição das pensões mais elevadas, pois não é justo viver com tanta
desigualdade. Esta medida irá também encorajar as pessoas que estão relutantes sobre a sua
ida para a reforma, criando mais postos de trabalho.

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

1. Baixar as propinas.

2. Integração de um projeto escolar de encorajamento ao empreendedorismo.

3. Baixar a idade da reforma.

