
Anexo II 

Identificação da Escola: Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo. 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: A Segurança Social é a entidade que tenta dar resposta às necessidades das pessoas 

quando estas ficam doentes ou incapacitadas/privadas de trabalhar. 

 

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

1. MEDIDAS PROPOSTAS PARA AS FAMÍLIAS: Apoio à assistência a filhos menores (a segurança social assume 

o pagamento de cada dia de trabalho na prestação de cuidados/apoio aos menores); apoio na aquisição de bens 

para as famílias numerosas, monoparentais e mais carenciadas (atribuição de vouchers e descontos na aquisição de 

produtos de primeira necessidade no comércio local); apoio temporário na cedência de habitação para as 

pessoas/famílias em isolamento profilático, nomeadamente para as situações em que não existem condições que 

permitam fazer o isolamento na própria habitação.  

 

2. MEDIDAS PROPOSTAS AO NÍVEL DA EDUCAÇÃO: Apoio à aquisição de equipamentos informáticos para o 

Ensino à Distância, E@D, (após um levantamento prévio dos estabelecimentos de ensino, a segurança social 

adquire os referidos equipamentos, disponibilizando-os às referidas famílias); estabelecimento de 

protocolos/parcerias com as empresas de telecomunicações (fornecimento de internet às famílias numerosas, 

monoparentais e/ou carenciadas no período em que decorre o E@D, sem carência de fidelização); parcerias com os 

estabelecimentos de ensino para o fornecimento de alimentação diária (a segurança social atribui uma verba para o 

fornecimento diário, incluindo fins de semana, de alimentação para os alunos que usufruem de escalão); aquisição 

de vouchers pedagógicos (atribuídos pela segurança social aos alunos carenciados e às famílias numerosas e/ou 

monoparentais para a aquisição de material escolar na papelaria da escola, ao longo do ano letivo).  

 

3. MEDIDAS PROPOSTAS AO NÍVEL DO EMPREGO: Apoios da segurança social às família dos trabalhadores por 

conta de outrem, trabalhadores independentes e do serviço doméstico (atribuição de subsídios temporários a todos 

os trabalhadores cujas funções não podem ser desempenhadas em teletrabalho); apoio à manutenção dos contratos 

de trabalho (atribuição de subsídio de layoff); apoios extraordinários ao trabalhador independente (proteção social, 

incentivo à atividade profissional, redução da atividade económica e no rendimento e suspensão do pagamento de 

impostos); Prorrogação automática de prestações sociais (prolongamento do subsídio de desemprego). 

 

4. MEDIDAS PROPOSTAS PARA OS MAIS IDOSOS: Apoio social domiciliário à população idosa; apresentação da 

medida “Adota um Idoso” (atribuição de apoios às famílias que acolhem idosos); desenvolvimento do projeto 

intergeracional “Apadrinha um Avô” (jovens criam vídeos; escrevem cartas/postais e fazem chamadas online para 

idosos que vivem em lares de terceira idade ou isolados na sua residência; promoção do voluntariado juvenil 

(coordenado pela segurança social), no intuito de realizar e entregar as compras ao domicílio.  
 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

Que apoios da segurança social estão disponíveis apoiar as famílias em caso de ficarem infetadas? 
  

Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Beatriz Raquel Monteiro Ornelas; 9.ºC, n.º 4. 

2.º Efetivo: Ana Catarina Dias Pereira, 9.ºC, n.º 2. 

1.º Suplente: Ana Carolina Pereira Dias, 9.º C, n.º 1. 

2.º Suplente: Guilherme Soares Nóbrega, 9.º C, n.º 8. 

Identificação do Jornalista  

Jornalista: Simão Câmara da Silva, 9.º C, n.º 14. 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

- Interculturalidade e Racismo. 
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