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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Tem sido veiculado pela comunicação social que centenas de pessoas com deficiência estão

sem conseguir aceder a prestações sociais ou benefícios fiscais devido aos atrasos, que

chegam a ser de mais de oito meses, na marcação de junta médica para obtenção de atestado

médico de incapacidade multiusos, quando a legislação estipula que tem de ser marcada até 60

dias após a apresentação do respetivo requerimento.

De facto, há atestados que são vitalícios, como nos casos de pessoas com deficiências

cognitivas ou deficiências motoras permanentes, mas em outros casos são sujeitos a avaliação

por parte de junta médica.

Muitos dos atestados médicos caducaram entre 2019 e 2021, tendo o governo publicado o

Decreto-Lei n.º 42-A/2022, de 30 de junho, para que o prazo de validade fosse prorrogado até

31 de dezembro de 2022, na condição de que, antes do fim deste prazo, as pessoas com

deficiência requeressem uma nova junta médica para prolongar a validade.

Neste momento há pessoas com atestado de incapacidade caducado, não havendo cobertura

legal que possibilite a revalidação da caducidade resultando na falta de acesso a benefícios

fiscais e a prestações sociais porque sem o atestado não conseguem comprovar a

incapacidade.

O atestado médico de incapacidade multiuso e um elemento essencial e indispensável para

acesso às prestações sociais, assim como para requerer os apoios e os benefícios fiscais.

Não é a primeira vez que o Grupo Parlamentar do PSD questiona o governo e alerta para esta

situação, que se agravou desde o período pandémico, como se comprova pelas Perguntas n.º

313/XIV/2.ª (de 15/10/2020) e n.º 1249/XIV/2.ª (de 9 de fevereiro de 2021). Em resposta à

primeira pergunta, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, apenas

referiu que “implementou soluções que promovem maior flexibilidade do modelo de avaliação de

incapacidade de pessoas com deficiência, designadamente tornando a avaliação de



incapacidade e a consequente emissão de AMIM mais céleres”. Não resultou, evidentemente.

Na resposta à segunda pergunta, a mesma governante referiu que não era da sua competência,

apesar das graves consequências sociais que estes atrasos têm provocado.

Assim, face a esta situação urgente, tratando-se de um problema que se vem arrastando há

vários anos sem qualquer solução à vista resultando em graves problemas sociais, ao abrigo da

alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do

artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm os deputados signatários perguntar

ao governo, nomeadamente à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o

seguinte:

Tem a Sra. Ministra conhecimento de que persistem atrasos na marcação de juntas

médicas impedindo, assim, o acesso a prestações sociais?

1.

Como e quando vai o governo resolver o problema das pessoas que não a conseguir

obter comprovativo da marcação de junta médica?

2.

Como e quando vai o governo resolver o problema das pessoas que não conseguem

aceder ao atestado médico de incapacidade multiusos?

3.
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