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Projeto de Recomendação 
 

 Exposição e motivos: Abordar a Segurança Social implica, forçosamente, refletir na 
sustentabilidade desta instituição, na medida em que, deixando de ser sustentável, 
comprometerá o futuro de muitas gerações. Neste contexto, importa ter em conta o artº63º 
da Constituição da República Portuguesa - (Segurança social e solidariedade), que consagra 
o que se segue: 1. “Todos têm direito à segurança social.” 2.” Incumbe ao Estado organizar, 
coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado, com a 
participação das associações sindicais, de outras organizações representativas dos 
trabalhadores e de associações representativas dos demais beneficiários.” 3.” O sistema de 
segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem 
como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de 
subsistência ou de capacidade para o trabalho.” 
  O Estado está incumbido de acautelar os direitos anteriormente referidos, mas para tal 
terá de criar instrumentos que lhe permitam assegurar a sustentabilidade da instituição. 
Estamos certos de que, face ao envelhecimento da população, urge conceder incentivos às 
novas gerações, criando empregos e condições de trabalho atrativos de acordo com as suas 
habilitações literárias. Consideramos também que é imprescindível conceder incentivos à 
natalidade para que seja possível, num futuro próximo, existir um equilíbrio eficaz entre 
os que estão a efetuar as suas contribuições e aqueles que já se encontram a usufruir da 
sua aposentação. No nosso entendimento, a vitalidade da Segurança Social será perene se o 
Estado definir trajetórias sólidas, contando para tal com o contributo de todos os parceiros 
sociais. 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 
1.Deveria existir uma fiscalização mais apertada para que ninguém pudesse abster-se do 
pagamento das contribuições da Segurança Social.  
 

 
2.Criar um novo regime contributivo não só para os trabalhadores independentes, mas 
também para todos aqueles que vão iniciar a sua atividade profissional no sistema 
particular. 

 
3.Abertura de um novo sistema contributivo com as mesmas regras de modo a que 
incentivasse as pessoas a economizarem para a sua reforma. 
 

 
4. Criação de um centro de estudos para a atribuição de pensões ou subsídios de modo a 
contribuir para uma relação de transparência entre o contribuinte e o próprio sistema. 
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Até quando a Segurança Social conseguirá assegurar o pagamento das prestações sociais? 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.ºEfetivo: Beatriz Quintal Freitas 
2.º Efetivo: Érica Mafalda Sousa Andrade 
1.ºSuplente: Iara Raquel Rodrigues Góis 
2.º Suplente: Júlia Luana Gonçalves Nóbrega 

Identificação do Jornalista 
Soraia Aveiro 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR 
Saúde no sistema privado ou no sistema público 
 

 


