
             
Anexo II 

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

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as 
medidas propostas). 
No ano de 2019 e segundo os dados do INE, em Portugal, 22,0% da população era idosa (65 
ou mais anos). A Segurança Social disponibiliza o Complemento Solidário para Idosos, um 
apoio adicional à pensão de velhice que visa melhorar a situação de fragilidade económica 
em que algumas destas pessoas se encontram. Mas este apoio é insuficiente para as 
carências de muitos idosos que têm reformas muito baixas. Assim, muitos idosos ficam 
dependentes das famílias agravando, em muitos dos casos, a débil condição económica de 
alguns agregados familiares.  
Importante ainda é destacar o elevado número de idosos que residem sozinhos, muitas 
vezes com dificuldade em se locomover, com habitações pouco adequados às suas 
limitações físicas que requerem a ajuda de terceiros para a realização de tarefas básicas, 
como: domésticas, higiene pessoal, fazer compras e ida ao médico.   
Face ao exposto, consideramos que a Segurança Social, deveria encontrar uma resposta mais 
cabal e em tempo útil de acordo com as necessidades específicas de cada idoso e dos seus 
cuidadores tendo por base o rendimento do idoso e/ou do agregado familiar. 

 
Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 

1. Criação de equipas multidisciplinares municipais de apoio aos idosos com o objetivo de 
encontrar respostas/soluções para problemas concretos.  

 
2. Criação de Comissões de Proteção à Terceira Idade (CPTI) à semelhança das Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 
 
3. Reforçar o serviço de apoio domiciliário, melhorando as respostas que já existem de 

acompanhamento aos idosos, nas suas casas, por profissionais de saúde (fisioterapeuta, 
psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista…), caso seja diagnosticado essa 
necessidade. 

 
4. Incentivar as autarquias a criarem projetos que promovam o convívio e a partilha de 

experiências entre idosos.  
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
Se o Governo sabe a quantidade de idosos que existe como se explica que a ajuda não 

chegue a todos? 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.ºEfetivo: Ana Catarina de Andrade Dias 
2.º Efetivo: Martim Henrique Sá Teixeira   
1.ºSuplente: Ana Isabel dos Santos Castro 
2.º Suplente: Gustavo Dias Gama 

Identificação do Jornalista  
 

 
Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

A importância do desporto na saúde física e psicológica. 
 

 


