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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 27 de dezembro de 2018, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República e aos Senhores e às Senhoras Deputadas. 

A 15 de janeiro de 2019, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado 

José de Matos Correia, a petição foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social 

(CTSS), para apreciação, tendo chegado ao seu conhecimento a 17 de janeiro. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, de seguida também LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, e ainda da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a 

republicou). 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionante 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionados a morada, o contacto telefónico e 

o endereço de correio eletrónico, o número e a validade do documento de identificação e a 

nacionalidade, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e 

de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento.  

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
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Deverá também recordar-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação 

atualmente em vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º 

desta mesma Lei, e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, 

poderá tornar-se peticionante por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da 

data da sua admissão. 

 

II. A petição 

 

1. Os 4439 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove) peticionários começam por referir que 

sabem o que é ter uma deficiência e envelhecer com ela, frisando que «o processo normal e 

envelhecimento é frequentemente complicado devido a uma vida inteira de mobilidade 

reduzida, pior estado geral de saúde, medicamentos, cirurgias, etc.». Por outro lado, 

destacam que, tal como é sabido, «as pessoas que vivem e envelhecem com uma deficiência 

de longo prazo têm uma elevada prevalência de condições de saúde secundárias tais como: 

dor, cansaço ou fraqueza, depressão, perturbações do sono, problemas de memória e de 

atenção, problemas intestinais e urinários, úlceras de pressão, sobrepeso e obesidade, entre 

outras», aludindo ainda ao sobre esforço que fazem «para manter uma atividade profissional» 

face às barreiras existentes, e registando que na maior parte das deficiências isso gera 

«precocidade no envelhecimento, afetando mesmo em muitas patologias a esperança média 

de vida.» Deste modo, consideram que se justifica, «tal como para algumas profissões 

consideradas de desgaste rápido, baixar a idade de reforma para todos aqueles que tiveram 

pelo menos 20 anos de trabalho, 15 dos quais correspondam a uma incapacidade igual ou 

superior a 60%», defendendo ter direito a gozar a reforma sem que as suas incapacidades 

estejam de tal forma agravadas que os impeçam de fruir com alguma qualidade de vida esse 

tempo de recompensa por uma vida de trabalho. 

 

2. Apesar de a petição apenas ter dado entrada no final de dezembro de 2018, já depois de 

concluído o processo orçamental, a verdade é que se faz referência no peticionado à 

discussão do Orçamento do Estado para 2019. Ora, foi precisamente na discussão na 

especialidade desse processo que o Grupo Parlamentar (GP) do BE apresentou uma proposta 

de alteração à Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª (GOV), numerada como 484C, promovendo o 

aditamento de um artigo 90.º-A que estipulava que o Governo estudaria, no ano 2019, «um 

regime de acesso antecipado à idade de reforma para beneficiários que tenham uma 

incapacidade igual ou superior a 60%, pelo menos 55 anos de idade e que, à data em que 

completem essa idade, tenham 20 anos civis de registo de remunerações relevantes para 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43117
https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalhePropostaAlteracao.aspx?BID=11303
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cálculo da pensão, 15 dos quais correspondam a uma incapacidade igual ou superior a 60%.». 

Esta proposta seria porém rejeitada quer em Comissão quer em Plenário (após avocação pelo 

proponente), com os votos contra do PS, a favor do BE, do PCP (e em plenário também do 

PEV e do PAN) e a abstenção do PSD e do CDS-PP.        

 

O certo é que para além desta iniciativa, não se apurou qualquer outro impulso legislativo 

sobre esta matéria no decorrer da presente Legislatura, nem tão pouco a apresentação de 

petições sobre matéria idêntica ou análoga. Todavia, não poderá deixar de se assinalar que 

na XI e na XII Legislatura deram entrada no Parlamento duas iniciativas sobre temática 

conexa, a saber:  

- Projeto de Lei n.º 547/XI/2.ª (BE) - «Antecipação da idade de reforma e aposentação por 

velhice, sem penalização, para trabalhadores com deficiência visual», que caducou com o 

final da Legislatura, a 19 de junho de 2011; 

- Projeto de Lei n.º 66/XII/1.ª (BE) - «Antecipação da idade de reforma e aposentação por 

velhice, sem penalização, para trabalhadores com deficiência visual», rejeitado na 

generalidade na reunião plenária de 22 de dezembro de 2011. 

 

Por outro lado, poderá também mencionar-se que o Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de 

outubro, que «cria a prestação social para a inclusão, alarga o complemento solidário para 

idosos aos titulares da pensão de invalidez e promove os ajustamentos necessários noutras 

prestações sociais», permite a acumulação com várias prestações e subsídios, mas não com 

a pensão social de velhice (ver a este respeito o n.º 4 do artigo 19.º e a redação do n.º 3 do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, imprimida pelo artigo 40.º do supracitado 

diploma). 

 

Por fim, e atendendo à pretensão formulada pelos peticionários, sugere-se que seja 

considerada a pronúncia escrita das federações e confederações representativas do setor, na 

medida em que estas também são consultadas no âmbito dos processos legislativos que 

versem sobre a matéria da deficiência, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 140.º do 

Regimento da Assembleia da República, na sua versão mais recente. 

  

III. Tramitação subsequente 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36056
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36458
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108269655/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108269655/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115287284/201905271203/73534764/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115287284/201905271203/73534789/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114449619/201905271221/73509416/diploma/indice?q=regimento+assembleia+da+rep%C3%BAblica


 

 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 577/XIII/4.ª 5 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que a petição deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, por se tratar de petição coletiva subscrita por 4439 (quatro 

mil quatrocentos e trinta e nove) cidadãos, pressupondo igualmente a audição de 

peticionantes, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, e sendo obrigatória a publicação do 

respetivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do 

artigo 26.º, todos da LEDP. 

  

3. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida, se promova a pronúncia 

escrita das federações e confederações representativas do setor sobre o peticionado, entre 

outras que possam ser tidas como oportunas, e que após a receção dessa informação se dê 

conhecimento do relatório final a todos os Grupos Parlamentares, bem como ao Governo, 

para ponderação do eventual exercício do direito de iniciativa legislativa. 

 

Palácio de S. Bento, 27 de maio de 2019. 

 

O assessor da Comissão 

 

 

(Pedro Miguel Pacheco) 


