
             
Anexo II 

Identificação da Escola: Externato da Apresentação de Maria 
 

 
Projeto de Recomendação 

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

O desemprego, as dificuldades financeiras das famílias e os “sem-abrigo” são alguns 
problemas que persistem e que afetam a nossa sociedade, por isso são necessárias medidas 
que promovam maior igualdade de oportunidades, justiça social e eficiência nos sistemas 
de apoio aos mais desfavorecidos. 

A Segurança Social é um sistema que procura salvaguardar as necessidades básicas da 
população e tem como missão garantir o bem-estar e a qualidade de vida de todas as 
pessoas, promover os direitos dos cidadãos e assegurar a coesão social.  

Nesse sentido, apresentamos quatro propostas, no âmbito da Segurança Social, que 
entendemos serem fundamentais para garantir a sustentabilidade do próprio sistema e 
salvaguardar as condições de proteção social. 

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

1. Promover campanhas de natalidade, nomeadamente o prolongamento da licença 
parental para 12 meses. Assim, não só se estimula o aumento da natalidade, mas também 
se garante no futuro uma maior sustentabilidade financeira da Segurança Social e do 
fundo do pagamento das reformas.  

 
2. Aumentar os incentivos para que mais empresas se instalem na Região, como a redução 
da TSU para as empresas e a promoção, nas escolas profissionais, de cursos vocacionados 
para áreas em que há falta de mão de obra, de forma a criar mais postos de trabalho e, 
consequentemente, fomentar a economia. 

 
3. Desenvolver e criar novos apoios financeiros às famílias com crianças ou jovens com 
deficiência. 

 
4. Criar uma equipa multidisciplinar para promover a integração e reabilitação social dos 
“sem-abrigo”. 

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Quais as medidas que propõe para garantir a estabilidade financeira dos trabalhadores 
em layoff? 

 
Identificação dos Deputados Eleitos 

1.ºEfetivo: Sara Silva 
2.º Efetivo: Rui Miguel Castanha 
1.ºSuplente: Marta Martins 
2.º Suplente: Eduardo Vieira 

 
Identificação do Jornalista  

--- 
 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
O desperdício de água. 
 

 


