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Síntese de Audiência 

 

 

Dia: 16 de Novembro de 2011                                                                      Hora: 11h00 

 

ENTIDADE: APD - Associação Portuguesa de Deficientes 
 
 
ASSUNTO: Apresentação de questões relativas às pessoas com deficiência, face às 
propostas da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2012 
 
Recebidos pelos Senhores Deputados Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente 
da Comissão, Maria das Mercês Borges e Afonso Oliveira (PSD), e Jorge Machado 
(PCP) 
 

Síntese dos Temas Abordados: 

 

A audiência durou cerca de 30 minutos, durante os quais os audientes expuseram as 

suas preocupações e apresentaram as suas propostas para o Orçamento do Estado 

para 2012, focando, em especial, os seguintes pontos:  

 

1. Elevar o tecto a partir do qual serão suspensos os subsídios dos trabalhadores com 

deficiência. 

 

2. Revisão da decisão de congelar os vencimentos no caso dos trabalhadores com 

deficiência, ou encontrada uma outra forma de compensação, que pode passar pela 

reposição dos benefícios fiscais em sede de IRS, na mesma proporção que constava 

do Orçamento de Estado de 2006. 

 

3. Elevar o tecto a partir do qual serão suspensos os subsídios dos aposentados e 

reformados com deficiência. 

 

4. Criação de medidas que isentem os trabalhadores com deficiência de se 

deslocarem para longe da residência. 
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5. Reforço dos mecanismos de controlo da aplicação do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 

de Fevereiro de forma a torná-los mais eficazes, na medida em que muitos dos 

concursos são omissos na referência à legislação aplicável, tanto na administração 

central, como na administração local. 

 

6. Criação de um mecanismo que proíba os despedimentos de trabalhadores com 

deficiência. 

 

7. Actualização do IAS, no caso das pensões e prestações sociais relativas à 

deficiência, de acordo com os indicadores de referência constantes na Lei n.º 53-

B/2006, de 29 de Dezembro. 

 

8. Alargar as excepções à proposta de congelamento de pensões a outras pensões de 

forma a fixar o seu montante em valores iguais ao montante estimado para o limiar da 

pobreza. 

 

Os audientes foram portadores de um documento, fundamentando as suas 

pretensões, que se encontra disponível no registo da audiência na página da 

Comissão do sítio da internet da Assembleia da República. 1 

 

O registo áudio da audiência, que faz parte integrante da presente síntese será, 

oportunamente, disponibilizado no mesmo endereço electrónico. 

 

Palácio de São Bento, em 16 de Novembro de 2011 

 

O Vice - Presidente da Comissão  

 

 
       (Paulo Batista Santos) 

. 

 

                                                 
1
 http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91542 
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