
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica dos 1.º 2.º 3.º/PE do Porto da Cruz 
 

 
Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos:  
O tema da segurança social é bastante abrangente, pelo que as nossas propostas incidiram 
em algumas situações que, na nossa perspetiva, carecem de ajustes, de forma a se tornarem 
mais justas, mais coerentes e que vão de encontro às necessidades da nossa sociedade em 
geral, e do núcleo da mesma, de uma forma particular, que são as famílias. 
Numa sociedade envelhecida como a nossa, é essencial incentivar à natalidade, é necessário 
proporcionar mais qualidade de vida aos idosos, para que vivam com mais dignidade, e é 
necessário exigir algum retorno dos subsídios que são atribuídos pelo Estado, e, 
inerentemente, pela classe trabalhadora, de modo a evitar o ócio e a total dependência dos 
mesmos. 
 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 
1. Prolongar a licença de maternidade para 180 dias (6 meses) sem prejuízo salarial, com 
opção de mais 30 dias (7.º mês), pagos a 83% do ordenado. 
 

 
2. Estabelecer um teto máximo para o valor das pensões, que não deverá ser superior a 3 
mil euros mensais, como uma forma de prevenir a ruína da Segurança Social. Por outro lado, 
aumentar o valor mínimo das reformas, nomeadamente das pensões sociais, que se situa 
atualmente nos 211,79 €. 
 

 
3. O cálculo do valor das reformas deve ser baseado na média de toda a carreira 
contributiva, não incidindo maioritariamente nos últimos 10 anos, como vigora atualmente. 
 

 
4. Estipular o prazo máximo de 7 anos para o subsídio de rendimento social de inserção 
(RSI), sendo exigida prova de frequência de formação para melhoria das habilitações e/ou 
competências ou de serviço comunitário ou de voluntariado. 
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Qual é, na sua opinião, o maior problema do sistema da Segurança Social atualmente? 
 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.º Efetivo: Maria José Delgado de Freitas 
2.º Efetivo: Ana Margarida de Freitas Spínola 

 
1.ºSuplente: Maria Leonor Gouveia Carvalho 
2.º Suplente: Etelvina Nazaré Caldeira Mendonça 
 

Identificação do Jornalista  
 
 

 
Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

Violência doméstica  
Assédio 

 

 


