
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Machico 
 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos:  
“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade 
popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”, conforme 
se lê na Constituição da República Portuguesa (art.º 1º) e, como tal, “todos têm direito à 
segurança social” (art.º 63). 
No entanto, são inúmeras as áreas de intervenção da segurança social e nem sempre são 
garantidos os direitos básicos dos cidadãos. Desde a complexidade do processo de pedido 
de apoio à exiguidade orçamental para a atribuição de alguns benefícios, com particular 
incidência nos idosos, é necessário repensar este sistema de proteção social para torná-lo 
mais universal, mais justo, mais equitativo e mais eficiente, um sistema que, efetivamente, 
“promova o bem-estar e a coesão social para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros 
que exerçam atividade profissional ou residam no território”. 

Medidas Propostas: 
1. Criação de uma plataforma de comunicação/partilha de informação entre as diferentes 
entidades (públicas e privadas), de modo a desburocratizar o processo de atribuição de 
apoios sociais e assim agilizar a concretização do direito à proteção social consagrado na 
Constituição Portuguesa. 
 

 
2. Maior fiscalização contra a fraude e evasão contributiva na Segurança Social, garantindo 
um maior rigor e justiça no esforço contributivo e, consequentemente, a eficácia do sistema 
e a eficiência da sua gestão. 
 

 
3. Reestruturação do sistema de atribuição de reformas/ pensões, revendo os limites 
mínimos e impondo limites máximos. 

 
4. Maior investimento nos programas de apoio aos idosos, através do reforço de 
alternativas que possam promover a autonomia e a sua integração social, bem como do 
serviço de apoio domiciliário, nomeadamente a contratação de mais pessoal auxiliar, e do 
alargamento da capacidade de resposta dos equipamentos e serviços disponíveis. 
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Apesar de um dos princípios da Segurança Social ser o da universalidade, a partir dos 72 
meses de idade só o 1º e 2º escalão de abono de família (destinados a compensar os encargos 
respeitantes ao sustento e educação de crianças e jovens, que serão os futuros contribuintes) 
são reembolsáveis. Considera que ter um rendimento de referência igual ou superior ao 
valor estabelecido para o 3º escalão de rendimentos (6.143,34€) é um valor que justifique a 
dispensa deste apoio estatal na formação daqueles que serão o nosso amanhã? 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.º Efetivo: Maria Eduarda Mota Viveiros 
2.º Efetivo: Laura Sofia Spínola Melim 
1.º Suplente: José Guilherme Malaca Pereira 
2.º Suplente: Maria Inês Remesso Paixão 

Identificação do Jornalista  
Leonor Moniz Vieira 
 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
Eutanásia 
 

 


