
             
Anexo II                  

Identificação da Escola: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniçal 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos:  

Apesar do nosso Sistema de Segurança Social se regular por muitos princípios que, na lei, 
garantem que todos os cidadãos possam viver com um mínimo de dignidade e de qualidade de vida, 
entre os quais estão a universalidade, a igualdade e a solidariedade,   a verdade é que o Sistema 
funciona com graves irregularidades, deixando muitos dos cidadãos que mais precisam em situações 
de desproteção social, por vezes, por demasiado tempo, o que contribui também para picos de 
pobreza extrema que não condizem com a sociedade desenvolvida e igualitária que queremos ter, 
quer no acesso às oportunidades, quer  no mínimo de bem-estar e de qualidade de vida para todos. 

 A fraca eficácia de funcionamento do Sistema tem aumentado nestes últimos meses, como 
consequência da pandemia de Covid 19 que estamos a viver, que, acompanhada de uma profunda 
crise económica e social, deixa todos os dias, muitos cidadãos e famílias em desespero e sem 
resposta para os seus problemas. 

 
Medidas Propostas:  
1. Organizar um serviço de registo manual alternativo onde sejam registadas as situações reportadas 
pelos cidadãos quando o sistema informático estiver em off. 

 
2. Constituir equipas que, para cada sector de atividade económica e para cada profissão, indiquem, 
de modo simples e compreensível, os documentos que devem acompanhar os pedidos de apoio 
financeiro, para situações de perda repentina de rendimentos que ocorre quando as pessoas ficam 
impossibilitadas de trabalhar por motivos que lhe são alheios. 

 
3. Em caso de recusa de um pedido de apoio social, na informação ao cidadão, devem ser indicadas 
as razões dessa recusa e os documentos que estão em falta para completar cada processo, explicitando 
de modo compreensível, para o cidadão, cada um desses documentos, de modo a que o processo possa 
ser completado o mais rápido possível. 

 
4. Em situações de pobreza repentina, deve ser mobilizada ajuda financeira imediata, compatível 
com a dimensão do agregado familiar, em paralelo com a análise de cada processo e não apenas 
após a conclusão dessa análise que já sabemos que pode demorar mais de 3 meses. A atribuição 
imediata desta ajuda, seria também uma forma de acelerar o período de analise de cada processo, 
dentro dos serviços, tornando o sistema mais eficaz e justo. 

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

Exmo(a) senhora deputado (a): do ponto de vista do seu partido, o que é que falta fazer para, na 
realidade, vivermos numa sociedade verdadeiramente igualitária? 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.ºEfetivo: Maria Eduarda Serrão de Freitas 
2.º Efetivo: Ana Margarida Vieira Rodrigues 
1.ºSuplente: Diogo Olim Sousa 
2.º Suplente: Ana Cristina Marques da Silva 

Identificação do Jornalista  
 Ana Matilde Sousa Nunes 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
Como lidar com o inverno demográfico do continente em que vivemos 
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