
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária com Pré- Escolar e Creche do Porto 
Moniz 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos: Nunca na sociedade moderna fez tanto sentido a existência de uma 
instituição como a Segurança Social. 
Tal como descrito no sítio da instituição a “ Segurança Social é um sistema que pretende assegurar 
direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e 
a coesão social para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade 
profissional ou residam no território.” Neste momento em que todos “lutamos” contra um inimigo 
invisível e que atinge todos sem discriminação é acima de tudo essencial assegurar o direito básico 
à saúde e do bem-estar de todos os portugueses e de todos que em Portugal estão sob a alçada 
desta instituição, de forma a que consigamos manter a dignidade de todos os cidadão. 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 
1. Realização de trabalho socialmente necessário por parte dos desempregados, beneficiários de 
subsídio de desemprego ou de subsídios sociais de reinserção. 

 
2. Garantir protocolos ou criar mecanismos de comparticipação para o acesso a serviços de saúde 
privados de forma a apresentar uma resposta célere às necessidades da população em relação ao 
Serviço Nacional de Saúde. 

 
3. Em situação de invalidez deveria ser possível solicitar a revisão da incapacidade após um ano e 
não três a contar desta atribuição. 

 
4. Rever os valores, requeridos às entidades patronais, de forma a garantir que não são as empresas 
que suportam os custos que deveriam ser do Estado. 
 
5. Garantir/ dispensar a contribuição mensal para a segurança social daqueles que desempenham 
funções consideradas prioritárias no combate à COVID -19. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Qual a sua opinião sobre a necessidade de se realizar profundas alterações no modelo de 
segurança social no sentido de garantir a sua sustentabilidade? 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.º Efetivo: Rodrigo Correia 
2.º Efetivo: Inês Costa 
1.ºSuplente: Afonso Lima 
2.º Suplente: Miguel António Martinez 

Identificação do Jornalista  
Inês Pestana 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
A insularidade 

 


