
Anexo II 

Identificação da Escola: ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO 

 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). 

A crise pandémica que assola o Mundo desde finais de 2019 transformou-se na mais grave crise de 

saúde pública que enfrentamos desde há 100 anos. A necessidade de limitar ao máximo a 

propagação do vírus fez com que os governos tomassem um conjunto de medidas que limitaram a 

circulação de pessoas e mercadorias o que teve forte impacto na economia da maior parte dos 

países. Assim, a uma grave crise sanitária juntámos uma terrível crise económica, cuja verdadeira 

dimensão ainda desconhecemos, e que se transforma numa crise social de dimensões 

verdadeiramente preocupantes. É perante este cenário que os sistemas de Segurança Social têm de 

atuar, ajudando a ultrapassar esta crise e acorrendo às situações mais graves. A Segurança Social é o 

mecanismo que os Estados democráticos criaram, para acudir aos cidadãos em dificuldades e a todos 

valer no acesso à educação, à saúde e a uma vida condigna. Estamos pois no tempo da Segurança 

Social agir... 

 

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

1. Melhoria substancial das reformas, sobretudo das pensões mínimas. 

 

2.  Aumento significativo do ordenado mínimo nacional, aproximando-o dos 1000 € (mil euros) 

no espaço máximo de três anos.  

 

3. Apoio aos alunos provenientes de famílias desfavorecidas e com maiores dificuldades 

económicas, nomeadamente na aquisição de material informático. 

 

4. Acabar de forma efetiva com a discriminação remuneratória entre homens e mulheres, 

obrigando as empresas a pagar salários iguais para funções iguais. 

 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Porque razão os diversos apoios da Segurança Social demoram sempre algum tempo a ser 

pagos? Esses pagamentos retardados trazem sérias dificuldades às famílias para gerir a sua 

vida. 

 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Ana Isabel Câmara Jesus 

 

2.º Efetivo: João Pedro Gouveia Matos 

 

1.º Suplente: Diogo Santos Rochinha 

 

2.º Suplente: Jesus Rafael de Sousa Faria 

 

Identificação do Jornalista  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

 

A educação @ distância - vantagens e desvantagens. 
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