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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 14 de dezembro de 2021, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. No dia seguinte, 15 de dezembro, por 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado José Manuel Pureza, a 

petição foi remetida à (então) Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), para 

apreciação (com conexão à Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local), chegando ao seu conhecimento a 21 de 

dezembro. A 1 de abril de 2022, a pedido do peticionário, foram substituídos o título e o texto 

da petição. A 13 de abril deste ano, o Despacho n.º 18/XV do Senhor Presidente da 

Assembleia da República determinou que as petições apresentadas na XIV Legislatura, e cuja 

apreciação ainda não se encontrava concluída, transitariam para a nova Legislatura, entre as 

quais a petição aqui em análise, que é agora apreciada pela Comissão de Trabalho, 

Segurança Social e Inclusão (CTSSI).       

 

Trata-se de uma petição individual, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, de seguida também LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, e 

da Lei n.º 63/2020 de 29 de outubro). 

   

Recorde-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação atualmente em 

vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º desta mesma Lei, 

e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, poderá tornar-se 

peticionário por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da data da sua 

admissão.    

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o peticionário encontra-se 

corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, endereço de correio 

eletrónico, nacionalidade, data de nascimento, morada, contacto telefónico e ainda o tipo, o 

número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda genericamente 

cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da 

LEDP. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146809939/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/162391909/202107131630/74161483/diploma/indice?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o


   

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 336/XIV/3.ª                                                                                                                        3 

 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não foi apresentada a coberto de anonimato, não 

carecendo ainda integralmente de fundamento. 

 

Quanto à possível reapreciação, pela mesma entidade, de casos já anteriormente apreciados 

na sequência do exercício do direito de petição, deverá referir-se que sobre o mesmo assunto 

foram analisadas em conjunto nesta Comissão as Petições (individuais) n.ºs 379/XIII/3.ª - 

«Solicita alteração ao diploma de atribuição de indemnização por acidentes em serviço na 

função pública», de Paulo Jorge Alves Madeira, e 391/XIII/3.ª - «Solicita alteração à Lei n.º 

11/2014, de 6 de março, no que respeita a acidentes de serviço», de Luís Filipe Cruz 

Bonaparte, e ainda a Petição  n.º 540/XIII/3.ª - «Solicitam alteração legislativa à lei que impede 

indemnizações por doenças e acidentes profissionais», apresentada pela Frente Comum de 

Sindicatos da Administração Pública e que reuniu 11813 assinaturas. Todavia, tendo em conta 

o tempo entretanto decorrido (mais de três, e em alguns casos mais de quatro anos desde a 

entrada das petições) e também a alteração promovida no diploma em crise pela Lei n.º 

19/2021, de 8 de abril - «Define as condições para a acumulação das prestações por 

incapacidade permanente com a parcela da remuneração auferida pelos trabalhadores em 

caso de incapacidade parcial resultante de acidente ou doença profissional, alterando o 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o regime jurídico dos acidentes em 

serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública», tal como se 

aprofundará de seguida, julgamos ser de considerar, salvo melhor opinião, que esta alteração 

das circunstâncias afasta só por si um hipotético indeferimento liminar. 

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

De todo o modo, e sem prejuízo de nesta data ainda não se encontrarem estabilizadas as 

competências das Comissões Parlamentares Permanentes, consideramos que poderá 

sempre ser ponderada pela CTSSI um eventual pedido de redistribuição à Comissão de 

Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (CAPOTPL), atentas as 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13060
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13072
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13224
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2021-161091059
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2021-161091059
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competências que esta previsivelmente assumirá no que concerne aos trabalhadores da 

Função Pública.     

 

II. A petição 

 

1. Na última versão do texto, o peticionário começa por apresentar uma definição de 

‘indemnização’, solicitando de seguida a revisão «das condições de acumulação das 

prestações periódicas por incapacidade permanente com a parcela da remuneração 

correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do 

trabalhador sinistrado da Administração Pública, no sentido de eliminar a proibição de 

acumulação existente e garantir a justa reparação do dano provocado por acidente de serviço 

ou doença profissional, recuperando, assim, um direito retirado aos trabalhadores da 

Administração Pública.»   

Prossegue então a sua exposição aludindo às tentativas de contacto encetadas com os 

Grupos Parlamentares e o Governo, e bem assim a iniciativas apresentadas e aos sentidos 

de voto enunciados, resumindo que a concretização do peticionado «seria a reposição de uma 

justiça devida», questionando se «faz algum sentido receber uma indemnização por um 

acidente de trabalho depois da reforma (…), depois de ir a junta médica convocada pela Caixa 

Geral de Aposentações (CGA), ou seja pelo Estado, depois de calculado o valor da 

indemnização, depois de o Estado reconhecer a incapacidade» e concluindo que esta luta 

dura «há demasiado tempo, sem que ninguém dê voz ou ouvidos e sem que ninguém resolva 

o problema.». 

Por fim, alega-se que o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro - «Aprova o novo regime 

jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração 

Pública» não respeita os princípios da Constituição da República Portuguesa, do Código do 

Trabalho (CT) e da Organização Internacional de Trabalho (OIT), transcrevendo-se para o 

efeito a alínea d) do artigo 9.º e o artigo 13.º da Constituição1, a alínea a) do n.º 1 do artigo 

23.º e o n.º 1 do artigo 283.º do CT e ainda a Convenção n.º 111 da OIT, sobre a Discriminação 

em matéria de Emprego e Profissão, designadamente o seguinte excerto: «Os Estados devem 

estabelecer serviços adequados a fim de promover a aplicação da política de não 

discriminação em todos os domínios do emprego público e privado e, em especial, examinar 

as queixas apresentadas.».       

 
1 Para além destes preceitos da Lei Fundamental, pode ainda fazer-se referência à alínea f) do n.º 1 do artigo 59.º: 
«Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, têm direito: (…) a assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho 
ou de doença profissional.».   

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/503-1999-643282
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775-49407975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775-50453575
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46720975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46720975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-108008980
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_111_oit_disc_emprego_profissao.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_111_oit_disc_emprego_profissao.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775-49442875
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2. Para além de todas as disposições já elencadas, cumpre assinalar que a Lei n.º 11/2014, 

de 6 de março, que introduziu as alterações aqui visadas pelo peticionário, nasceu da 

Proposta de Lei n.º 171/XII/2.ª (GOV) - «Estabelece mecanismos de convergência do regime 

de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, procedendo à 

quarta alteração à Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

503/99, de 20 de novembro, à alteração do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, que 

aprova o Estatuto da Aposentação, e revogando normas que estabelecem acréscimos de 

tempo de serviço para efeitos de aposentação no âmbito da Caixa Geral de Aposentações», 

que foi tramitada pela então Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em 

conexão com a 10.ª Comissão. Declarada a inconstitucionalidade de normas constantes do 

Decreto da Assembleia da República n.º 187/XII, foi este devolvido ao Parlamento, sendo o 

Decreto reformulado aprovado na reunião plenária de 24 de janeiro de 2014. 

 

Sobre esta matéria, foram rejeitados na XIII Legislatura  o Projeto de Lei n.º 542/XIII/2.ª (PEV) 

- «Cria maior justiça no direito a prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente 

de trabalho», o Projeto de Lei n.º 613/XIII/3.ª (BE) - «Repõe o direito dos funcionários públicos 

à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças 

profissionais» e o Projeto de Lei n.º 779/XIII/3.ª (PCP) - «Repõe a possibilidade de 

acumulação das prestações por incapacidade permanente com a parcela da remuneração 

correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do 

trabalhador». Em sentido contrário, nessa mesma Legislatura foi aprovado o Projeto de 

Resolução n.º 1485/XIII/3.ª (PCP) - «Recomenda ao Governo que tome medidas para garantir 

o direito dos trabalhadores em funções públicas a uma justa reparação em caso de acidente 

de trabalho ou doença profissional e que estude os mecanismos adequados a assegurar uma 

efetiva e eficaz tutela jurisdicional», que daria lugar à Resolução da Assembleia da República 

n.º 241/2018.  

 

Por outro lado, o Tribunal Constitucional, através do Acórdão n.º 786/2017, decidiu em 

novembro de 2017 não declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das 

normas constantes da alínea b) do n.º 1 e dos n.ºs 3 e 4 - quanto a este último, no segmento 

em que remete para aquelas normas - do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro, com a redação dada pelo artigo 6.º da Lei n.º 11/2014, de 6 de março. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37904
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17835
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41455
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41703
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42199
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42418
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42418
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445344c314a42556c38794e4446664d6a41784f4335775a47593d&fich=RAR_241_2018.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445344c314a42556c38794e4446664d6a41784f4335775a47593d&fich=RAR_241_2018.pdf&Inline=true
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170786.html
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Destarte, cumpre recuperar as modificações inseridas neste regime pelo já citado Lei n.º 

19/2021, de 8 de abril. Com efeito, este diploma, que resultou dos Projetos de Lei n.ºs 

94/XIV/1.ª (PEV) - «Cria maior justiça no direito a prestação por incapacidade decorrente de 

doença ou acidente de trabalho», 197/XIV/1.ª (BE) - «Repõe o direito dos funcionários 

públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças 

profissionais» e 200/XIV/1.ª (PCP) - «Repõe a possibilidade de acumulação das prestações 

por incapacidade permanente com a parcela da remuneração correspondente à percentagem 

de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador»2, introduziu as 

seguintes alterações à legislação em vigor:  

 

Redação originária Redação dada pela Lei n.º 11/2014, 

de 6 de março   

Redação dada pela Lei n.º 

19/2021, de 8 de abril  

Artigo 41.º 
 

Acumulação de prestações 
 
1 - As prestações periódicas por 
incapacidade permanente não são 
acumuláveis: 
a) Com remuneração correspondente 
ao exercício da mesma actividade, 
em caso de incapacidade 
permanente absoluta resultante de 
acidente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Com remuneração correspondente 
a actividade exercida em condições 
de exposição ao mesmo risco, 
sempre que esta possa contribuir 
para o aumento de incapacidade já 
adquirida.  
 
2 - O incumprimento do disposto no 
número anterior determina a perda 
das prestações correspondentes ao 
período do exercício da actividade, 
sem prejuízo de revisão do grau de 
incapacidade nos termos do presente 
diploma.  
 

Artigo 41.º 
 

Acumulação de prestações 
 
1 - As prestações periódicas por 
incapacidade permanente não são 
acumuláveis: 
a) Com remuneração correspondente 
ao exercício da mesma atividade, em 
caso de incapacidade permanente 
absoluta resultante de acidente ou 
doença profissional; 
b) Com a parcela da remuneração 
correspondente à percentagem de 
redução permanente da capacidade 
geral de ganho do trabalhador, em 
caso de incapacidade permanente 
parcial resultante de acidente ou 
doença profissional; 
 
 
 
 
c) [Anterior alínea b)]. 
 
 
 
 
 
 
2 - O incumprimento do disposto no 
número anterior determina a perda 
das prestações periódicas 
correspondentes ao período do 
exercício da atividade, sem prejuízo 
de revisão do grau de incapacidade 
nos termos do presente diploma. 
 

Artigo 41.º 
 

Acumulação de prestações 
 
1 - [...]: 
 
 
a) [...]; 
 
 
 
 
b) Com a parcela da 
remuneração correspondente 
à percentagem de redução 
permanente da capacidade 
geral de ganho do 
trabalhador, em caso de 
incapacidade parcial inferior a 
30 %, resultante de acidente 
ou doença profissional; 
 
 
c) [...]. 
 
 
 
 
 
 
2 - [...]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Igualmente sobre esta temática, foi rejeitado na pretérita Legislatura o Projeto de Lei n.º 188/XIV/1.ª (PAN) - 
«Altera o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, reforçando os direitos dos trabalhadores em funções públicas 
em caso de acidente de trabalho ou doença profissional». 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44134
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44430
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44445
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44377
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3 - São acumuláveis, sem prejuízo 
das regras de acumulação próprias 
dos respectivos regimes de protecção 
social obrigatórios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
a) As pensões por incapacidade 
permanente com as atribuídas por 
invalidez ou velhice;  
 
 
 
 
b) A pensão por morte com a pensão 
de sobrevivência, na parte em que 
esta exceda aquela. 

3 - São acumuláveis, sem prejuízo 
das regras de acumulação próprias 
dos respetivos regimes de proteção 
social obrigatórios, as prestações 
periódicas por incapacidade 
permanente com a pensão de 
aposentação ou de reforma e a 
pensão por morte com a pensão de 
sobrevivência, na parte em que estas 
excedam aquelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - O disposto nos números anteriores 
aplica-se, com as necessárias 
adaptações, às indemnizações em 
capital, cujo valor fica limitado à 
parcela da prestação periódica a 
remir que houvesse de ser paga de 
acordo com as regras de acumulação 
do presente artigo. 

3 - São acumuláveis, nos 
termos a definir em portaria 
dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas das 
finanças, da administração 
pública e da segurança social, 
e sem prejuízo das regras de 
acumulação próprias dos 
respetivos regimes de 
proteção civil obrigatórios: 
 
 
a) As pensões vitalícias 
devidas por incapacidade 
permanente igual ou superior 
a 30 % com as pensões de 
invalidez ou velhice; 

 
 

b) A pensão por morte com a 
pensão de sobrevivência. 

 
 
4 - [...]. 

 

Sucede, porém, que o artigo 4.º deste diploma mais recente estatui que «A presente lei produz 

efeitos a partir da entrada em vigor do Orçamento do Estado subsequente à data da sua 

publicação», o que, como é sabido, ainda não ocorreu até esta data, tendo em conta a rejeição 

na generalidade da Proposta de Lei n.º 116/XIV/3.ª (GOV) - «Aprova o Orçamento do Estado 

para 2022». Mais recentemente, a 13 de abril do corrente, o Governo deu entrada de nova 

iniciativa orçamental, a Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV).   

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

de petições. 

2. Importa assinalar que a petição sub judice não deverá ser objeto de apreciação em 

Plenário, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, nem pressupõe a audição do 

peticionário, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, nem a sua publicação no Diário da 

Assembleia da República, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, todos da LEDP, 

já que é tão-só subscrita por um cidadão.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121193
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121394
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3. De acordo com o n.º 5 do artigo 17.º desta Lei, a nomeação de relator é obrigatória apenas 

para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos. Já segundo o n.º 13 deste 

normativo, na redação introduzida pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro, nos casos em 

que não seja nomeado relator, «o processo de apreciação da petição fica concluído com 

a aprovação da nota de admissibilidade». 

4. Independentemente da designação de relator, e caso a Comissão se considere 

competente, não obstante a preconizada redistribuição à 13.ª Comissão, sugere-se que, 

uma vez admitida, e atendendo à interrogação formulada pelo peticionário, seja dado 

conhecimento da petição e desta nota de admissibilidade a todos os Grupos 

Parlamentares e Deputados únicos representantes de partido, bem como ao Governo, 

para ponderação do eventual exercício de iniciativa legislativa, ou outra que considerem 

oportuna. 

 

Palácio de São Bento, 19 de abril de 2022 

 

O assessor da Comissão 

 

 

  Pedro Pacheco 


