
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das 
Freiras 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos:  
“A Segurança Social é um sistema que pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e a 
igualdade de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão social para todos 
os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam no 
território”. Neste contexto e dentro da conjuntura atual (COVID-19), importa refletir e 
questionar alguns aspetos que consideramos pertinentes. 
 

Medidas Propostas 
1. Com o fecho de atividades económicas de grande importância para a Região, 
nomeadamente, a hotelaria e a restauração, muitas famílias debatem-se com problemas 
financeiros gravíssimos. Esta situação, associada às aulas não presenciais, aumenta o fardo 
das famílias, acabando por resultar em carências alimentares nas crianças e jovens. Dentro 
deste contexto, somos de opinião que as escolas, através da Ação Social Escolar, deveriam 
manter abertos os refeitórios, fornecendo pelo menos, uma refeição por dia aos alunos 
carenciados. 

 
2. Em tempo de pandemia, verificou-se que muitos utentes, nomeadamente os idosos, têm 
receio de comparecer aos centros de saúde e hospitais, verificando-se um aumento das 
faltas às consultas e tratamentos. Deste modo, acreditamos ser fundamental a 
monitorização destes utentes, e a criação de equipas médicas de acompanhamento ao 
domicílio, uma vez que de outra forma, pode haver um agravamento do seu estado de 
saúde. 

 
3. Com o fecho das unidades hoteleiras (Layoff), e porque há que rentabilizar os recursos 
até mesmo, em situações menos favoráveis, deveria ser implementada uma rede de 
formação (nomeadamente na aquisição de competências linguísticas e sociais) a todo o 
pessoal que está diretamente relacionado com os turistas. Essa formação, deveria ser 
subsidiada pela Segurança Social e organizada pelo Instituto do Emprego da Madeira, 
através de inscrição própria, pela entidade empregadora. Não podemos esquecer que um 
dos principais problemas dos trabalhadores da hotelaria e restauração, está na sua falta 
formação. 

 
4. A sustentabilidade dum sistema/organização, passa, entre outras coisas, por um 
atendimento eficaz e competente aos utentes. O que se verifica na Segurança Social é 
precisamente o oposto, em muitas das suas áreas de intervenção. Não deveria ser uma 
prioridade, a seleção criteriosa do pessoal e constante formação dos mesmos? Assim, a 
nossa proposta caminha para a formação de equipas de excelência, que poupem dinheiro e 
tempo aos nossos utentes e por consequência ao País. 

 
Uma Questão  

1. Como é que o Governo pensa apostar na sustentabilidade do Sistema, se não investe na 
sua reorganização de uma forma dinâmica e assertiva? 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.º Efetivo: Maria Leonor Gouveia da Silva – 9ºB, nº15  
2.º Efetivo: Sara Margarida Rodrigues Ferreira – 9ºB, nº22 
1.º Suplente: Rute Maria Caldeira Fernandez – 9ºB, nº21 
2.º Suplente: 

Identificação do Jornalista  
 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
Igualdade de Género 
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