
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral  
 

 
Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos:  Segurança Social  
    Atualmente, como todos sabemos, o mundo atravessa uma crise multifacetada, pois não 
é só, pandémica, mas económica, social, política e cultural à qual ninguém pode estar 
indiferente. Qualquer cidadão é afetado, direta ou indiretamente. Nós, portugueses, não 
somos exceção, infelizmente. Todos os dias ouvimos relatos dramáticos. E é neste contexto 
que a Segurança Social, criada, inicialmente, nos EUA para responder às consequências 
nefastas da “Grande Depressão” de 1929, tem no momento presente um papel providente 
a desempenhar.   
     No nosso país, a Segurança Social surge como instituição de um Portugal democrático, 
com um programa de ação, assente em legislação, que visa a proteção e coesão social de 
todos, intervindo nas diversas fases da vida dos cidadãos, que vai desde  do nascimento até 
à morte. Contudo, é nesse cenário de crise que a sua ação se torna tão necessária. 
    Face ao exposto: propomos uma medida de proteção destinada aos trabalhadores 
portadores de deficiência para que não sejam duplamente penalizados; a segunda medida 
visa diminuir as desigualdades tão notórias, por parte dos alunos, no acesso às novas 
tecnológicas, nestes tempos de pandemia; consideramos, também, que, atendendo ao 
envelhecimento da população, é necessário disponibilizar-lhes vários instrumentos de 
ajuda e orientação; por último, mas não menos importante, perspetivarmos o futuro após 
pandemia, atenuando as mazelas deixadas aos que ficaram afetados pela doença COVID 19. 

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

1. Permitir que trabalhadores portadores de deficiência tenham a possibilidade de se 
reformarem mais cedo sem serem penalizados.  

 
2. Que os abonos de família possam contemplar um “voucher” para compra de equipamento 
informático para os filhos em idade escolar, de forma a esbater as desigualdades em 
contexto escolar.  

  
3. Criação de um n.º telefónico de apoio a cidadãos com ou mais de 65 anos, disponível 24 
horas por dia, gratuito e que seria da responsabilidade da Segurança Social Regional.  

 
4. Criação de um complemento para os cidadãos que, após terem sido infetados com o 
COVID 19, fiquem com doenças associadas temporariamente ou permanentemente.   

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Qual a área da segurança social que mais o preocupa nestes tempos de pandemia? 
 

 
Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: João Pedro Freitas Câmara   
2.º Efetivo: Maria Eduarda Mendes Teixeira  
1.ºSuplente: Maria Beatriz Teixeira Andrade 
2.º Suplente: Madalena Leal Nunes Vieira Rosa 

Identificação do Jornalista  
Madalena Leal Nunes Vieira Rosa 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
Desigualdades sociais no mundo do trabalho.  
 

 


