
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Segurança Social continua a penalizar as famílias portuguesas com a sua incapacidade e

desorganização.

Depois de sabermos que a Segurança Social chega a demorar três anos a processar o

pagamento das pensões requeridas por quem trabalhou toda uma vida, depois de sabermos que

a Segurança Social desperdiça centenas de milhões de euros em pagamentos indevidos, os

portugueses são também confrontados com mais um mau serviço que atinge os pescadores

portugueses.

Com efeito, a incorreta contabilização do tempo de trabalho/descontos dos pescadores leva a

que os seus pedidos de reforma sejam negados ou mal calculados, o que determina o

processamento de pensões abaixo do valor devido e, por isso, com evidentes prejuízos dos

pescadores beneficiários e suas famílias,

Nestes termos, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, perguntam:

1 – Tem o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social conhecimento da situação

descrita?

2 – Que medidas tenciona tomar para corrigir esta situação iníqua?

3 – Quando estará resolvida esta situação que configura um esbulho inadmissível dos direitos

dos pescadores?

Palácio de São Bento, 24 de abril de 2019

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)



Deputado(a)s

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

CARLA BARROS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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