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Proposta de Orçamento de Estado para 2012

Medidas que afectam directa ou indirectamente as pessoas com deficiência

A ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pressupunha a 

adopção, por parte do Estado Português, de um conjunto de medidas que assegurassem a 

igualdade de direitos dos cidadãos com deficiência, o que não está a ser efectuado.

A Associação Portuguesa de Deficientes tem vindo a apresentar propostas para assegurar a 

implementação da Convenção, em sede de Orçamento de Estado.

A proposta de Orçamento de Estado para 2012 integra medidas tal forma gravosas para os 

cidadãos em geral e para os cidadãos com deficiência em particular, que a Associação 

Portuguesa de Deficientes decidiu, este ano, cingir os seus contributos às áreas do OE que, no 

entender da APD, afectam directa ou indirectamente as pessoas com deficiência.

De facto, o OE 2012 integra um conjunto de medidas que, a serem aprovadas tal como se 

apresentam, irão ter um impacto muito negativo na vida destes cidadãos e respectivas 

famílias, contribuindo para agravar, ainda mais, as suas condições de vida.

Assim, a Associação Portuguesa de Deficientes apela para que estas medidas mereçam, por 

parte dos deputados, uma atenção particular de forma a evitar consequências graves para as 

pessoas com deficiência e que contribuam para as colocar em situações de maior dependência, 

isolamento e pobreza.

1) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Suspensão do pagamento de subsídios de férias e de Natal ou equivalentes cuja remuneração 

base mensal seja superior a € 1000.

Considerandos:

O estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra estima que os custos 

acrescidos da deficiência oscilam entre os 4.103 e os 25.307 euros por ano, resultando uma 

grande parte destas despesas da existência de obstáculos que dificultam ou impossibilitam os 

acessos obrigando a recorrer à ajuda de terceiros.
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Nesta perspectiva, e do ponto de vista da APD, não será justo que os vencimentos auferidos 

pelos trabalhadores com deficiência sejam avaliados da mesma forma que os dos 

trabalhadores sem deficiência, quando se pretende aplicar uma qualquer redução ou imposto. 

Recorde-se a propósito que segundo o estudo do INA publicado em 2008, demonstrou que a 

Administração Pública portuguesa empregava pouco mais de três mil pessoas com 

deficiência, correspondendo a menos de um por cento do total dos funcionários públicos, pelo 

que o impacto desta proposta nas contas públicas será residual.

Considera a APD que a suspensão do pagamento destes subsídios é tremendamente injusta 

para todos os trabalhadores mas, face à irredutibilidade em repensar formas mais justas de 

combate ao défice, a Associação apela para que, pelo menos, sejam minimizados os efeitos 

destas medidas sobre as pessoas que o Estado mais discrimina ao nível dos direitos

consagrados na Constituição da República Portuguesa.

Proposta da APD:

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

deficiência.

2) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Manutenção das reduções salariais e das proibições de valorizações remuneratórias aplicadas 

em 2011. Estas reduções remuneratórias são feitas de forma progressiva, ficando isentas as 

pessoas que recebam rendimento igual ou inferior a 1500 euros.

Considerandos:

Os argumentos expressos no ponto anterior aplicam-se no seu todo a esta proposta. 

Segundo um estudo do Eurofound - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 

Trabalho os funcionários públicos portugueses estão entre os que mais perderam poder de 

compra nos últimos anos. Estima-se que com as medidas anteriores e as medidas do OE 2012 

a perda de poder de compra dos trabalhadores da Administração Pública atinja os 30%. 

Uma perda brutal que tem reflexos ainda mais gravosos, como é boa de ver, para os 

trabalhadores com deficiência. 
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Proposta da APD: 

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) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Suspensão de subsídios de férias e de Natal ou equivalentes de aposentados e reformados cuja 

pensão mensal seja superior a € 1000.

Considerandos:

Nesta matéria aplicam-se os mesmos argumentos usados acima para contrapor à proposta de 

suspensão dos subsídios de férias e de Natal para os trabalhadores da Administração Pública.

Proposta da APD:

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

reformados com deficiência.

4) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Reforço dos mecanismos de mobilidade na Administração Pública - Simplificação dos

mecanismos de mobilidade geral, quando haja lugar:

Considerandos:

Os obstáculos físicos, de comunicação e de informação obrigam as pessoas com deficiência a 

recorrer a ajuda de terceira pessoa. A família assume muitas vezes este papel, já que em 

Portugal não existe um sistema de assistentes pessoais. A deslocação dos trabalhadores com 

deficiência para longe da sua residência significa, em muitos casos, a impossibilidade de 

continuar a exercer uma actividade laboral. 

Proposta da APD:

Criação de medidas que isentem os trabalhadores com deficiência de se deslocarem para 

longe da residência.

5) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Controlo da contratação de novos trabalhadores por pessoas colectivas de direito público;
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Considerandos:

Como é do conhecimento geral, as pessoas com deficiência têm duas a três vezes mais 

possibilidades de estarem desempregadas quando comparados com os seus concidadãos sem 

deficiência. Tal como foi acima referido, o estudo do INA, publicado em 2008, demonstrou 

que a Administração Pública portuguesa empregava pouco mais de três mil pessoas com 

deficiência, correspondendo a menos de um por cento do total dos funcionários públicos. 

Além disso, neste estudo refere-se que a maior parte das pessoas com deficiência empregadas 

na Administração Pública tinha adquirido a deficiência já depois de estar a trabalhar, o que 

tornava a contratação de pessoas com deficiência residual. a medida proposta no OE 2012 vai 

tornar ainda mais difícil a contratação de pessoas com deficiência. 

O Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece a quota de emprego na 

Administração Pública demonstrou ser ineficaz em termos de empregabilidade das pessoas 

com deficiência.

Proposta da APD
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.

6) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Controlo do recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais.

Considerandos:

Aplicam-se os considerandos utilizados no ponto anterior.

Proposta da APD:

Aplica-se nesta medida a proposta constante no ponto anterior.

7) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Redução do número de trabalhadores nas autarquias;

Considerandos:

A Organização Internacional do Trabalho alerta para o facto de as pessoas com deficiência 

serem as últimas a serem contratadas e as primeiras a serem despedidas. Esta medida, sem que 
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exista uma salvaguarda especial pode resultar no despedimento dos poucos trabalhadores da 

Administração Local.

Proposta da APD:

Criação de um mecanismo que proíba os despedimentos de trabalhadores com 

deficiência.

8) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Suspensão do regime de actualização do valor do indexante dos apoios sociais, das pensões e 

outras prestações sociais (o IAS actualmente de 419,22€ não é actualizado desde 2009 assim 

como as pensões e outras prestações sociais).

Considerandos:

O montante da maior parte das pensões sociais e prestações sociais é já de si extremamente 

reduzido. O congelamento do IAS, desde 2009, produziu já uma redução efectiva do valor das 

pensões e prestações sociais, pelo que esta medida deve ser revista. No caso das pessoas com 

deficiência e considerando as razões apontadas anteriormente, esta redução tem efeitos muito 

negativos no rendimento do agregado familiar. 

Proposta da APD:

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.

9) Proposta do Orçamento de Estado para 2012:

Congelamento do valor nominal das pensões exceptuando as pensões mínimas do regime 

geral de segurança social, as pensões do regime especial de segurança social das actividades 

agrícolas (RESSAA), as pensões do regime não contributivo e de regimes equiparados ao 

regime não contributivo, as pensões dos regimes transitórios dos trabalhadores agrícolas e o 

complemento por dependência, cuja actualização consta de portaria do membro do governo 

responsável pela área da solidariedade e segurança social.

Considerandos:

A pensão social de invalidez do regime não contributivo tem um valor que reputamos de 

desumano, mas o montante de grande parte das restantes pensões fica muito abaixo do limiar 

da pobreza. 
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Proposta da APD:

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. 

Lisboa, 11 de Novembro de 2011


