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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com a Lei n.º 2/2020, de 31 de março, “Orçamento do Estado para 2020”, o Governo,

consultando as organizações representativas das pessoas com deficiência, comprometia-se, até

ao final de 2020, a definir as condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência.

Mais, ficou definido que, em 2020, o Governo iria estudar “um regime de acesso antecipado à

idade de reforma para beneficiários que tenham 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 cálculo da pensão, 15 dos quais correspondam a uma

incapacidade igual ou superior a 60 %”.

Em novembro de 2020, a Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência

referiu, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, que o

estudo relativo à reforma antecipada para pessoas com deficiência, estava a ser trabalhado, que

deverá ser concluído e chegar às organizações representativas das pessoas com deficiência até

ao final do ano, contendo “diferentes cenários” de acesso à reforma, resultantes de diversas

combinações de variáveis como diferentes graus de incapacidade, diferentes idades ou anos de

descontos.

Ainda no âmbito desta matéria, no dia 10 de dezembro de 2020, em Plenário, o Partido

Socialista, relembrou o “compromisso assumido, com elevada responsabilidade, desde a

aprovação do Artigo 75.º do Orçamento do Estado para 2020”, e informou que, durante o mês

de dezembro estava prevista uma reunião do Conselho Nacional para as Políticas de

Solidariedade e Segurança Social, em que será apresentado o estudo preliminar sobre a

reforma antecipada das pessoas com deficiência.

Segundo a comunicação social, e de acordo com a tutela, a 29 de Dezembro o estudo foi

“amplamente discutido em reunião ordinária da Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas

com Deficiência, tendo sido recolhidos contributos para a reflexão e elaboração do estudo” e

que, nos esclarecimentos sobre o andamento do estudo, enviados a 18 de janeiro, mantinha-se



o objetivo de “concluir a análise até ao fim de Janeiro”, para ouvir organizações não-

governamentais representativas das pessoas com deficiência na primeira quinzena de

Fevereiro.

Assim, e face à inação do Governo, a Assembleia da República aprovou, em 25 de março, por

unanimidade, o Projeto de Resolução do Partido Social Democrata que recomenda ao Governo

que apresente, com carácter de urgência, o estudo relativo à definição das condições de acesso

à reforma antecipada para as pessoas com deficiência.

Mais, a Audição Pública – “Estudo Sobre a Idade da Reforma das Pessoas com Deficiência”, a

realizar na Assembleia da República com as várias entidades e organizações representativas

das pessoas com deficiência marcada para o dia 20 de abril, não se realizou, como inicialmente

estava previsto, uma vez que o estudo não foi remetido aos serviços da comissão e não existe

uma previsão de data para a divulgação do referido relatório.

Lamentavelmente o Governo falhou e continua a falhar com as pessoas com deficiência.

Assim, dado que os prazos referidos pela Sra. Secretária de Estado para a

Inclusão das Pessoas com Deficiência para divulgação do relatório já foram há

muito ultrapassados, e considerando a importância da matéria em analise, o

Grupo Parlamentar do PSD vem, por intermédio de Vossa Excelência, e ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requerer à Sra.

Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que seja

facultada, com carácter de urgência, o estudo preliminar sobre a reforma

antecipada das pessoas com deficiência, já enviado às organizações

representativas das pessoas com deficiência.

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2021

Deputado(a)s

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

LINA LOPES(PSD)

OFÉLIA RAMOS(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

EDUARDO TEIXEIRA(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)



Deputado(a)s

ALBERTO FONSECA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)
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