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Informação 

Projeto de Resolução n.º 1472/XIV/3.ª (BE) – Alarga 

a atribuição do passe social+ às pessoas com 

deficiência 

Discussão realizada nos 

termos do artigo 128.º do 

RAR, em reunião da 

Comissão de 17 de 

novembro de 2021 
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1. O Grupo Parlamentar (GP) do BE tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de 

Resolução n.º 1472/XIV/3.ª (BE) – «Alarga a atribuição do passe social+ às pessoas 

com deficiência», ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição 

da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da 

Assembleia da República (RAR). 

2. Este projeto de resolução deu entrada na Assembleia da República a 13 de outubro 

de 2021, baixando no dia seguinte, 14 de outubro, à Comissão de Trabalho e 

Segurança Social (CTSS), com conexão à Comissão de Economia, Inovação, 

Obras Públicas e Habitação (CEIOPH) 

3. O projeto de resolução aqui em causa contem uma exposição de motivos, assim 

como uma designação que traduz genericamente o seu objeto. 

4. Tendo os autores indicado que pretendiam que a discussão da iniciativa ocorresse 

em Comissão, nos termos do artigo 128.º do RAR, esta teve lugar na reunião da 

CTSS de 17 de novembro de 2021, nos seguintes termos:  

 

• Interveio em primeiro lugar a Senhora Deputada Diana Santos (BE), que declarou 

que, na impossibilidade de generalizar esta medida a toda a população, 

compreendia que os públicos mais vulneráveis tivessem prioridade no acesso à 

gratuitidade dos transportes, propondo que as pessoas com deficiência pudessem 

beneficiar do Passe Social+. Por outro lado, e mesmo sabendo que essa 

competência cabia às autarquias locais, sublinhou que os Deputados tinham a 

obrigação de pugnar pela eliminação de obstáculos à liberdade de circulação, 

explicando que não preconizavam o alargamento deste passe a todas as pessoas 

com deficiência, mas a quem apresentasse dificuldades de locomoção, de acordo 

com o respetivo certificado multiúsos, e bem assim a todos os beneficiários da 

Prestação Social para a Inclusão (PSI), relatando casos em que algumas pessoas 

tinham deixado de usufruir desta vantagem quando haviam transitado do 

Rendimento Social de Inserção (RSI) para esta prestação, que não está incluída na 

lista das que davam direito à redução. Destacou ainda que a iniciativa visava 

igualmente que o Governo se comprometesse à adaptação de todas as 

infraestruturas de transportes públicos sob sua alçada às necessidades das 

pessoas com deficiência. Destarte, não deixou de enfatizar que se tratava da 

defesa dos direitos humanos destes cidadãos, concluindo que o nosso país 
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continuava a impedi-los de aceder à via pública e aos transportes, pelo que se 

revelava imperativa a aprovação da iniciativa.     

 

• Usou então 

da palavra à Senhora Deputada Marta Freitas (PS), que anunciou que o Grupo 

Parlamentar (GP) do PS considerava que os beneficiários do RSI e do 

Complemento Solidário para Idosos (CSI) já estavam incluídos neste desconto, tal 

como anunciado pelo Governo aquando da discussão do Orçamento do Estado 

para 2021, concordando com o seu alargamento aos beneficiários da PSI. Quanto 

ao n.º 2 do texto original da recomendação, criticou a ausência de limite máximo de 

rendimentos, não se entendendo ainda a exclusão de algumas deficiências, como 

as visuais, auditivas ou de foro intelectual, o que causaria certamente 

desigualdades na comunidade das pessoas com incapacidades, aproveitando para 

perguntar pelo fundamento dessa distinção. Alegou, por fim, que as questões das 

acessibilidades já estavam previstas na lei e no Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), reconhecendo ainda assim algum atraso na sua concretização.  

 

• Foi então concedida a palavra à Senhora Deputada Carla Madureira (PSD), que 

sinalizou as acessibilidades como um grande fator de discriminação, e que 

impediam a circulação na via pública, contrapondo que não bastava que a lei 

previsse as condições, já que carecia ainda de concretização, e dando nota da falta 

de transporte público e privado para as pessoas com deficiência. Aproveitou para 

chamar a atenção para as limitações constantes do n.º 2 do projeto de resolução, 

sugerindo que este pudesse omitir a referência aos tipos de deficiência, tornando-

se assim mais abrangente, e garantindo que o GP do PSD o viabilizaria nesses 

precisos termos, frisando que o Governo não podia ignorar estas necessidades.        

 

• Também a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) se mostrou favorável à 

recomendação em discussão, lamentando que nenhum Governo tivesse cumprido a 

obrigação de eliminação das barreiras arquitetónicas decorrente da Lei, que já tinha 

30 anos, e salientando que esta matéria do passe social era indissociável de outros 

assuntos, recordando que o PCP já defendia a sua atribuição às pessoas com 

deficiência há 20 anos. Advogando que este alargamento fosse garantido a todas 
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as pessoas com deficiência, anuiu que algumas matérias eram da incumbência das 

autarquias, exemplificando com os municípios do Porto e de Matosinhos, em que, 

respetivamente, haviam sido uma proposta e um pelouro da CDU a fazer a 

diferença na atribuição deste passe. 

 

• Por último, e de novo no uso da palavra, a Senhora Deputada Diana Santos (BE) 

agradeceu os contributos e as sugestões, divulgando que procederiam à 

substituição da redação da iniciativa, de forma a ir ao encontro de algumas das 

intervenções aqui produzidas, e finalizando que não se tratava de uma medida 

assistencialista, mas sim de uma questão de elementar justiça.    

                

• A discussão foi gravada em suporte áudio1 e a respetiva gravação constitui parte 

integrante da presente informação, dispensando-se assim outro desenvolvimento 

nesta sede. 

 

5. Neste mesmo dia 17 de novembro, os proponentes procederam à substituição do 

texto da iniciativa. 

6. Realizada a discussão do Projeto de Resolução n.º 1472/XIV/3.ª (BE), remete-se 

esta informação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, nos 

termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Palácio de São Bento, 18 de novembro de 2021 

 

 

 
1 Entre os segundos 45:20 e 01:03:45 da gravação áudio da reunião da Comissão de Trabalho e 
Segurança Social de quarta-feira, 17 de novembro de 2021. 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211117_2_VC.mp3

