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De Saudação ao Dia Nacional da Segurança Social

No dia 8 de Maio assinalou-se o Dia Nacional da Segurança Social, celebrando aquele 
que é um dos eixos mais relevantes da vida nacional, ao constituir uma rede 
fundamental de proteção social e ao promover a melhoria das condições de vida e da 
coesão social.

A Segurança Social pública e universal é de todos e para todos. É das crianças e dos 
jovens, dos adultos nas mais diversas fases da sua vida, dos idosos. É uma rede 
insubstituível de apoio na parentalidade, no desemprego, na doença, na reforma, na 
ausência de rendimentos. Entre prestações e apoios, contributivos e não contributivos, 
a Segurança Social chega a milhões de pessoas, sustentada em princípios como o da 
igualdade e solidariedade. 

Além de prestações e apoios específicos – de que são exemplo as prestações de 
desemprego e doença, as pensões, o Complemento Solidário para Idosos (CSI), o 
Rendimento Social de Inserção (RSI), o abono de família, entre outros – a Segurança 
Social ainda se estende por todo o país através de uma rede de respostas sociais muito 
relevante, desenvolvendo mecanismos de proximidade com toda a população e, em 
especial, com grupos mais vulneráveis, sendo muitas vezes o único garante de dignidade 
destas pessoas.

Mas às respostas já consolidadas no terreno juntam-se outras, conjunturais, que exigem
reações rápidas para garantir que, em momentos de turbulência, a rede de proteção 
não deixa de funcionar. Foi o que aconteceu no cenário de pandemia por Covid-19, com 
os apoios especificamente criados para apoiar famílias e trabalhadores – e é o que está 
a acontecer no atual cenário de guerra contra a Ucrânia – com o acolhimento e apoio a
migrantes e refugiados.

Tudo isto sem esquecer o necessário alinhamento com o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e o compromisso reforçado na Cimeira Social do Porto, por iniciativa da 
Presidência Portuguesa do Conselho.

É fundamental manter as questões sociais no centro das prioridades da República, 
reconhecendo a absoluta importância de um sistema de Segurança Social público, 
universal, sustentável e intergeracional, que promova a equidade e contribua para 
condições dignas de vida.



Assim, a Assembleia da República saúda o Dia Nacional da Segurança Social, destacando 
o contributo inestimável do sistema público de Segurança Social para a proteção de toda 
a população, com especial enfoque nos mais vulneráveis, contribuindo para a redução 
da pobreza, reforçando a igualdade e a coesão social e contribuindo para uma sociedade 
mais igualitária e justa.
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