
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica Dr. Horácio Bento de Gouveia 
 

Projeto de Recomendação 
 
Exposição de motivos: 

A Segurança Social é um sistema que pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e a 

igualdade de oportunidades, assim como o bem-estar de todos os cidadãos portugueses ou 

estrangeiros que exerçam uma atividade profissional ou residam no nosso território. Não é 

fácil, por isso, garantir a eficácia deste sistema e a eficiência da sua gestão, no momento em 

que cresce o número de idosos (atualmente a maior fatia de beneficiários e a maior despesa 

da Segurança Social) e em que diminui, drasticamente, a natalidade (futuros contribuintes) e 

a população ativa (atuais contribuintes). Procurar resolver o problema da falta de liquidez da 

Segurança Social através de políticas de fomento da natalidade nestes tempos de crise, parece-

nos uma utopia. Por conseguinte, considerámos pertinente aperfeiçoar e apertar a fiscalização 

e a penalização dos(as) infratores/infrações: 

Apostar nos incentivos às empresas e aos emigrantes que regressem para que multipliquem 

os postos de trabalho, é a nossa proposta para aumentar o número de contribuintes e, 

simultaneamente, reduzir os subsídios de desemprego. 

Consideramos ainda pertinente o aumento do salário mínimo a fim de incentivar os 

desempregados e aqueles que dependem do subsídio de reinserção social a procurarem 

emprego que encontrariam, a partir do momento em que as políticas de fomento das empresas 

fossem realmente aplicadas. 

A subida efetiva dos salários acompanhada pela desvalorização do rendimento mínimo e 

subsídios de desemprego, assim como a redução desses direitos a um período mais curto, 

seria um incentivo à busca permanente de um posto de trabalho e não alimentaria a 

subsidiodependência daqueles que, atualmente, não consideram rentável e gratificante o 

regresso ao trabalho, optando por viver de subsídios. 

 
1. Apostar na informatização e nas equipas de informática para um cruzamento de dados 

eficiente que detete rapidamente as fraudes à Segurança Social, e agravar as multas de acordo 

com o número de infrações, os rendimentos e as despesas dos infratores, vedando-lhes 

também, o acesso a determinados incentivos e subsídios. 

 
2. Apostar no desenvolvimento das empresas e diminuir os seus impostos e contribuições 

para que, efetivamente, possam pagar à Segurança Social. 

 



3. Apostar na criação de novos postos de trabalho incentivando, por exemplo, o regresso dos 

emigrantes e reduzindo mais as contribuições dos empresários que contratem 

desempregados.  

 
4. Diminuir o valor do rendimento mínimo, reduzir a atribuição do subsídio de desemprego 

para dois anos e, em contrapartida, aumentar o salário mínimo. 

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

Considera justo o sistema da nossa Segurança Social? Na sua opinião, quais são as maiores 

falhas e quais as propostas do seu partido para minimizá-las? 

 
Identificação dos Deputados Eleitos 

1º efetivo – Diogo Laranjo Gonçalves de Freitas 

 2º efetivo – Hugo Tomás Ramos Pereira 

1º suplente – Sandra Raquel Lopes Cró 

2º suplente – Catarina Garcês Freitas 

 
Identificação do Jornalista  

Catarina Garcês Freitas 
 

 
Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

 

O Racismo. 

 
 
 
 


