
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 
 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos: Num período de grave crise económica e social devido à pandemia 
pelo Covid 19, a Segurança Social assume um papel fundamental no apoio aos cidadãos, 
especialmente aos mais frágeis: as crianças, os idosos, os empregados e os micro e 
pequenos empresários arrastados para a falência e a penúria. Os apoios sociais deverão ser 
atribuídos com justiça e respeito pelo esforço dos que trabalham ou procuram trabalhar ao 
longo da vida. 

Medidas Propostas:  
1.Como medida de proteção a vigorar apenas durante o período de pandemia pela Covid 
19, deve o Estado, através da Segurança Social, apoiar as micro e pequenas empresas, as 
quais ficarão dispensadas do pagamento das contribuições à Segurança Social a que são 
obrigadas como entidades empregadoras.  
 

 
2.Para o cálculo do Abono de Família, apenas devem ser considerados, para o cálculo do 
rendimento familiar, os rendimentos do pai e mãe, ou do(s) adulto(os) responsável pela(s) 
criança(s) ou jovem(s), deixando de ser considerados o rendimento dos restantes elementos 
do agregado familiar.  
 

 
3.  Diminuição em cerca de 5% do auxílio económico às empresas em regime de parceria 
público-privada. A verba em causa seria canalizada para o pagamento das pensões de 
velhice, de modo a aumentar o valor médio das referidas pensões. 
 

 
4. Obrigação de os beneficiários do Rendimento de Inserção Social (RSI) prestarem 
serviços cívicos e comunitários. 
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1.Por que razão muitos madeirenses se queixam de desfavorecimento nos apoios sociais e 
outros disponibilizados pelo poder regional (principalmente no tempo de espera) face a 
imigrantes que, muitas vezes, nunca estiveram na Madeira e demonstram desinteresse pela 
cultura portuguesa e, especificamente,  madeirense? 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.º Efetivo: Carolina Fernandes Nunes 
2.º Efetivo: Liliana Sofia Rodrigues Gomes 

 
1.ºSuplente: Tiago Damião Palma do Nascimento 
2.º Suplente: João Tiago Oliveira Setim 
 

Identificação do Jornalista  
------ 
 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
A Saúde Pública 
 

 


