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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lei n.º 5/2022, de 7 de janeiro estabeleceu o Regime de antecipação da idade de pensão de

velhice por deficiência, que determina que é possível ter acesso a pensão de velhice por

deficiência as pessoas que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições gerais de

elegibilidade: (a) idade igual ou superior a 60 anos; (b) deficiência a que esteja associado um

grau de incapacidade igual ou superior a 80 % e (c) pelo menos 15 anos de carreira contributiva

constituída com a situação de deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 80 %.

No artigo 4.º, prevê que o governo tem 180 dias para regulamentar este diploma legal.

Este diploma legal entrou em vigor assim que a Lei do Orçamento do Estado para 2022 também

entrou em vigor, ou seja, a 28 de junho. Assim, tendo já passado mais de um ano desde a

publicação deste diploma legal e tendo entrado em vigor há mais de seis meses (180 dias), o

governo falhou o prazo para a respetiva regulamentação.

Há já registo de várias queixas de pessoas que tentaram submeter o pedido de acesso à

pensão segundo as regras previstas pela Lei n.º 5/2022, de 7 de janeiro, sem sucesso.

Dificilmente se compreende que, tendo a presente lei sido publicada em janeiro de 2022, tendo

entrado em vigor em junho seguinte, tendo o governo mais que tempo suficiente para preparar a

regulamentação, incumpra o prazo previsto, com tanto tempo de antecedência, tendo já sido

discutido e aprovado outra Lei de Orçamento do Estado (para 2023), impossibilitando quem

preencha os requisitos de ter acesso a este regime.

Assim, face a esta situação, 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:

Qual a razão do atraso da publicação da regulamentação da Lei n.º 5/2022, de 7 de1.



janeiro, que estabeleceu o Regime de antecipação da idade de pensão de velhice por

deficiência, tendo em conta que o prazo legal previsto já foi ultrapassado?

Quando é que o governo vai, então, cumprir a obrigação de regulamentar a lei que

atribui o direito à antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência?

2.

Palácio de São Bento, 11 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

NUNO CARVALHO(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

HUGO MARAVILHA(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

LINA LOPES(PSD)

SÓNIA RAMOS(PSD)

OFÉLIA RAMOS(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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