
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 
 

Projeto de Recomendação 
“A Segurança Social é uma pessoa coletiva de direito público, integrado na administração 
indireta da Região Autónoma da Madeira, com personalidade jurídica, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e património próprio. “A Segurança Social é assim, um 
organismo que pretende assegurar direitos básicos, igual oportunidade, bem-estar e coesão 
social a todos cidadãos. Daí ser uma temática muito abrangente e, por isso mesmo, 
dificultou a escolha do subtema a explorar pelo nosso grupo de trabalho. Escolhemos 
trabalhar a população sem abrigo, uma vez que esta faz parte de um fenómeno social atual 
preocupante, porque está em constante crescimento. 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 
1. Constituição de equipas multidisciplinares, para estabelecer relações pessoais e sociais 
a fim de melhorar as condições de vida desta população, ajudando no tratamento de roupas 
e alimentação e motivá-los para a superação das dificuldades para dar início ao passo 
seguinte que será os Centros de Abrigo Temporários. 

 
2. Centros de abrigo temporários - Disponibilizar edifícios do Governo que serviam de 
abrigos temporários para que os sem abrigo sejam acompanhados por psicólogos, 
assistentes sociais, sociólogos e outras equipas técnicas, para que se possa desenvolver um 
programa estruturado de inclusão e reinserção na sociedade. 
 

 
3. Desenvolver protocolos com a Ordem dos Enfermeiros e com a Ordem dos Psicólogos, 
para um desenvolvimento de trabalho conjunto e continuo com os sem abrigo e, não apenas 
desenvolver este trabalho na base do voluntariado, mas recrutando profissionais destas 
áreas que se encontrem em situação de desemprego e assim, estes também, possam entrar 
no mercado de trabalho. 

 
4. Concretização de Programas específicos de apoio ao emprego ou formação, para estes 
cidadãos “marginalizados” em concreto, analisando quais são as suas mais valias e 
conhecimentos práticos e inseri-los no mundo do trabalho, com acompanhamento 
contínuo, motivando-os para uma nova realidade. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Continuamos a ver todos os dias e cada vez mais, sem abrigo no Funchal, que é a grande 
“montra do nosso turismo, onde ocorrem os grandes eventos culturais, comércio, entre 
outros. Por forma a cumprir o princípio da inserção social, no qual devem ser 
desenvolvidas ações, com vista a eliminar as causas da marginalização e exclusão social e 
promover a dignificação humana, que ações estão a ser desenvolvidas para responder a este 
fenómeno social? 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.ºEfetivo: Carolina Cordeiro Carujo 
2.º Efetivo: Marta Isabel Rodrigues Nóbrega 
1.ºSuplente: Manuela Oliveira Nunes de Gouveia 
2.º Suplente: Lurdes Isabel Garcês Gregório 

Identificação do Jornalista  
Eva Sofia Ramos Gonçalves 
 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
Violência no namoro 
 

 


