
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Na sua edição de 8 de abril, o Jornal de Notícias publica uma notícia com o título «Mais de 4500

aguardam por apoios para pagar terapias», dando conta de que «Fecho das escolas e

suspensão das juntas médicas atrasaram os processos. Número de beneficiários tem vindo a

aumentar.».

No texto refere-se que «Há milhares de famílias à espera de receber o subsídio de educação

especial, destinado a comparticipar os gastos com terapias ou os encargos decorrentes da

frequência de estabelecimentos especializados para crianças e jovens com deficiência. Algumas

tiveram de aguardar sete meses para ver deferido o pedido ao apoio, que pode ser requerido no

mês anterior ao início do ano letivo ou no decurso das atividades escolares. Ao JN, o Instituto da

Segurança Social confirmou que, a 18 de março, estavam em análise 4582 pedidos. Até então,

tinham sido deferidos 5695 requerimentos.»

De acordo com declarações da Segurança Social ao jornal, «a atual situação pandémica

acarretou atrasos no ano letivo de 2019/2020, e subsequentemente no corrente ano letivo, dado

que as escolas estiveram encerradas, não garantindo a informação necessária» à avaliação dos

processos.

Já em 2020, a 8 de junho e 28 de julho, o Grupo Parlamentar do CDS questionou a Senhora

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre atrasos no pagamento do

subsídio de educação especial.

Em resposta à primeira destas perguntas – a segunda [3870/XIV/1] está, até à data, sem

resposta –, o gabinete da MTSSS referiu exatamente o mesmo, ou seja, que «o reconhecimento

do direito ao subsídio de educação especial, nas situações em que os descendentes com

deficiência necessitem de apoio por técnico especializado e frequentem estabelecimentos de

ensino pré-escolar ou regular, depende da confirmação pelo estabelecimento de ensino que o

aluno frequenta de que este tipo de apoio não lhe é garantido pelo mesmo.»



O subsídio de educação especial é uma prestação, paga mensalmente, que assegura a

compensação de encargos resultantes da aplicação de formas específicas de apoio a crianças e

jovens com deficiência, menores de 24 anos, com «comprovada redução permanente da

capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual» e sem «atividade profissional

abrangida por regime de proteção social obrigatório».

Nos últimos cinco anos, o número de beneficiários aumentou, sendo que em 2020 o número de

crianças e jovens apoiados ultrapassou os 19 mil, mais mil do que no ano anterior. A pandemia,

e o consequente confinamento durante o último ano, revelou um aumento ainda maior de alunos

com dificuldades a vários níveis.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos

e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Até ao final do mês de março, quantos requerimentos de atribuição do Subsídio de

Educação Especial ainda não tinham sido analisados e quantos foram diferidos? Ou seja,

quantas famílias em situação de necessidade e vulnerabilidade estão a ser deixadas para

trás, à espera, por razões burocráticas e administrativas?

2- Dado que a situação é recorrente desde o início da pandemia, por que razão não foram

ainda tomadas medidas que permitam a agilização deste processo, essencial ao

desenvolvimento e estabilidade emocional de tantas crianças e jovens e das respetivas

famílias?

Palácio de São Bento, 9 de abril de 2021

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

PEDRO MORAIS SOARES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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