
ELEIÇÕES 2022
QUE PROPOSTAS PARA A DEFICIÊNCIA?

Está a aproximar-se o dia em que irá exercer o seu 

direito de escolha através do voto.

A Associação CVI – Centro de Vida Independente tem 

como objetivo a difusão e implementação da Filosofia 

de Vida Independente em Portugal, única forma de 

promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida

das pessoas com deficiência.

Como associação apartidária mas nunca apolítica, 

revimos os programas eleitorais dos partidos que se 

apresentam nestas eleições legislativas e fizemos o 

levantamento das propostas na área da deficiência para

que as possa avaliar, comparar e decidir.

Não avaliamos as propostas que nos apresentam os 

partidos. Não concordamos com algumas, 

concordamos com outras. O que lhe pedimos é que 

analise estas propostas tendo sempre em consideração 

se vão ao encontro dos direitos estabelecidos na 

Convenção sobre os Direitos das pessoas com 

deficiência.

Só assim se defende, também nas urnas, as pessoas 

com deficiência.
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Aliança 

Não se encontrou ou não existe programa eleitoral para as Legislativas 2022
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Alternativa Democrática Nacional 

Sem propostas específicas na área da deficiência 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: 

http://adn.com.pt/wp-content/uploads/2022/01/LEGISLATIVAS-PROGRAMA-ELEITORAL-ADN-

2022.pdf 
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Bloco de Esquerda
Propostas específicas na área da deficiência

A/APRENDER COM A CRISE PANDÉMICA E RESPONDER PELO PAÍS 

• Reforço do Estatuto do Cuidador Informal nas dimensões seguintes: i) reconhecimento da 

prestação de cuidados informais para efeitos de pensão de velhice; ii) concretização do 

direito ao descanso e a férias por via de mais vagas na Rede de Cuidados Continuados e do 

apoio domiciliário acessível a todas as pessoas que dele necessitem; iii) redução do tempo 

de trabalho e do trabalho a tempo parcial, com mecanismos de compensação dos 

rendimentos abaixo de um determinado patamar (tomando o valor do SMN como base); iv)

garantia de que o subsídio de apoio chega a todos os cuidadores que precisam, alterando a 

condição de recursos e as regras de exclusão em função da morada ou da condição de 

pensionista 

• Alargar os direitos de parentalidade (licença inicial do pai, aumento da licença partilhada, 

redução de horário nos primeiros 3 anos de vida da criança), e dos direitos de pais e mães 

de filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica e para acompanhamento de pessoa

dependente (licenças para os e as cuidadoras informais) 

5. TRANSPORTES PÚBLICOS PARA TODA A GENTE 

• Redução do custo dos transportes públicos em direção à gratuitidade, começando pelos 

jovens até aos 18 anos, pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com deficiência; 

15. ESCOLA PÚBLICA, PILAR DE IGUALDADE

15.1. Uma escola inclusiva, moderna e democrática 
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• Reforço das respostas de educação inclusiva nas escolas, com contratação direta de 

terapeutas e técnicos e técnicas especializados e alargamento da rede de unidades de 

ensino estruturado e multideficiência; 

22. DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

• Realização de um inquérito nacional de caracterização sócio-demográfica da população 

com deficiência; 

• Criação de um programa de desinstitucionalização, subordinado aos seguintes princípios: 

◦ Desenvolvimento e implementação de serviços locais individualizados e de elevada 

qualidade, destinados, em especial, a evitar a institucionalização; 

◦ Reversão do processo de institucionalização pela condição de deficiência; 

◦ Transferência faseada dos recursos destinados às instituições residenciais de longa 

duração para novos serviços, com vista à sua viabilidade a longo prazo; 

◦ Implementação de um sistema de assistência pessoal individualizada; 

◦ Disponibilidade e plena acessibilidade aos serviços, tais como educação e formação 

profissional, emprego e habitação. 

• Alteração do sistema de avaliação do grau de incapacidade que determina o acesso a 

apoios sociais e benefícios fiscais. O atual atestado médico de incapacidade multiuso é 

anacrónico e em 2016 o Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações 

Unidas recomendou a sua revisão; 

• Criação de uma prestação social para a autogestão da Vida Independente com base na 

avaliação da execução dos projetos-piloto, que deve prever o direito à atribuição da 

assistência necessária, a escolha de quem presta a Assistência Pessoal, bem como a 

autonomia na gestão dessa relação de assistência; Criação e regulamentação da profissão 

de Assistente Pessoal; 

• Revisão da PSI para alterar as regras de acesso e condição de recursos de modo a não 

incluir os rendimentos de familiares para a capitação do beneficiário; alargar acesso a todas
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as pessoas com 60% ou mais de incapacidade; e fazer convergir progressivamente o valor 

da PSI para adultos em idade ativa com o valor do salário mínimo; 

• Aumento do Complemento por dependência e do Subsídio por assistência de terceira 

pessoa;

• Alargamento da antecipação da idade pessoal de reforma e majoração dos dias de férias 

para pessoas com deficiência, em função do grau de capacidade; 

• Simplificação e reforço do sistema de atribuição de produtos de apoio, com vista à sua 

gratuitidade, e estabelecimento de prazos para o financiamento e a entrega dos mesmos; 

• Sensibilização da comunidade médica para os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas 

com deficiência, nomeadamente na pré- concepção, na procriação medicamente assistida, 

na gravidez, no parto, no nascimento, no pós- -parto e na interrupção voluntária da 

gravidez; 

• Reforço da Educação Bilíngue para os alunos Surdos e da aprendizagem da Língua Gestual 

Portuguesa para todos; 

• Reforço da áudio descrição, legendagem e interpretação de Língua Gestual Portuguesa dos 

conteúdos audiovisuais; 

• Promoção do reconhecimento da Língua Gestual Portuguesa como idioma oficial do Estado 

português; 

• Criação de condições para a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais 

no ensino superior através da garantia de verbas para as instituições de ensino superior 

para garantir recursos especializados, materiais pedagógicos, alojamentos adaptados e 

assistência pessoal; 

• Criação de condições para o efetivo cumprimento do Regime do Maior Acompanhado, 

nomeadamente através da criação de um sistema de apoio à tomada de decisão por 

pessoas com deficiência, e da formação de magistrados e demais profissionais da Justiça 

sobre os direitos tutelados na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 
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• Cumprimento da legislação de quotas de emprego e alargamento do novo regime para o 

teletrabalho às pessoas com deficiência;

• Introdução do Direito a 150h anuais de Interpretação de Língua Gestual Portuguesa no 

código do trabalho; 

• Financiamento para a adaptação e eliminação de barreiras arquitetónicas em habitações; 

• Alargamento para 100% do financiamento em regime de crédito bonificado à habitação e 

criação de um contingente para pessoas com deficiência na oferta pública de habitação a 

custos controlados;

• Garantia de financiamento público à adaptação de barreiras arquitetónicas e urbanísticas 

dos espaços públicos, com a fiscalização do cumprimento do Decreto Lei 163/06, cujo prazo

terminou em 2017; 

• Adaptação das infraestruturas de transportes e respetivo material circulante; atribuição do 

Passe Social a preço reduzido para pessoas com grau de incapacidade superior a 60%; e 

atribuição de título de transporte gratuito para Assistentes Pessoais e Cuidadores informais 

quando a acompanhar a pessoa com deficiência; 

• Generalização do Balcão da Inclusão a todos os Municípios, mediante apoio da 

Administração Central às autarquias para a sua instalação. 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui:

 https://www.bloco.org/not%C3%ADcias/elei%C3%A7%C3%B5es/item/3623-legislativas-2022-

programa-eleitoral-do-bloco.html

E em leitura fácil aqui:

https://programa2022.bloco.org/wp-content/uploads/2022/01/Programa-em-leitura-fa%CC

%81cil.pdf
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Centro Democrático e Social – Partido Popular 
Sem propostas específicas na área da deficiência 

Pode encontrar o compromisso eleitoral para as Legislativas 2022 aqui: 

https://b0aeab40-c635-4353-910b-6aa274f66d8c.filesusr.com/ugd/
f15fb0_85a52867a3a143609c0f22c368b00fb4.pdf 
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Coligação Democrática Unitária 
Não se encontrou ou não existe programa eleitoral da coligação para as Legislativas 2022

Encontra-se o “Compromisso eleitoral – Com o PCP soluções para Portugal”

Propostas específicas na área da deficiência:

• Assegurar uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade e à deficiência,

designadamente com a implementação de uma rede pública de lares de âmbito nacional e 

articulação das valências de Apoio Domiciliário e Centros de Vida e de Dia; 

Pode encontrar o “Compromisso eleitoral para as Legislativas 2022 – Com o PCP soluções para 
Portugal” aqui: 

https://www.cdu.pt/2022/documentos/compromisso_eleitoral_pcp.pdf 
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Chega 
No programa eleitoral não constam medidas específicas  na área da deficiência

No documento “100 medidas de governo” tem a seguinte proposta:

13 - Valorização do papel da maternidade e paternidade nas famílias portuguesas, garantindo o 
aumento faseado ao longo de 4 anos, das licenças de parentalidade, com prazos temporários mais 
dilatados, sobretudo quando estejam em causa crianças com deficiência e/ou necessidades 
especiais. 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://partidochega.pt/programa-eleitoral-legislativas-
2022/ 

100 medidas de governo aqui: https://partidochega.pt/as-100-medidas-de-governo-do-chega/ 
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Ergue-te
Propostas específicas na área da deficiência:

26 (2.15) Apoiar as famílias com membros deficientes, bem como as associações de deficientes; 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: 

http://www.partidoergue-te.pt/wp-content/uploads/2022/01/Programa-eleitoral-Ergue-te-

Legislativas-2022.pdf 
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Iniciativa Liberal 
Propostas específicas na área da deficiência:

12. SAÚDE 

7. Garantir de forma efetiva os direitos dos cuidadores informais, bem como que os cuidados 

prestados por cuidadores informais são adequados 

13. EDUCAÇÃO

7. Deve ser combatida a segregação, sendo, ao invés, promovida a inclusão. É necessário que uma 

escola que seja capaz de dar resposta às necessidades específicas de cada aluno. A escola deve 

servir para juntar as pessoas, não para as separar; deve ser um instrumento de combate à 

segregação social, não algo que a potencie. 

Como se deve processar a inclusão de alunos com necessidades especiais? 

Os alunos com necessidades especiais devem ser enquadrados na escola de uma forma que 

atenda à gravidade das suas necessidades. Se essas necessidades foram compatíveis com um ritmo

normal de aprendizagem – por exemplo, se forem de natureza motora – então os alunos devem 

ser incluídos em turmas normais. 

Se, por outro lado, as necessidades especiais não forem compatíveis com um ritmo normal de 

aprendizagem – por exemplo, se forem de natureza cognitiva ou comportamental – então esses 

alunos devem ser inscritos em turmas especiais lideradas por professores e outros profissionais 

devidamente habilitados para lidar com essas limitações. Cada escola deve ter a liberdade de 

definir as melhores condições de aprendizagem para os seus alunos 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui:https://iniciativaliberal.pt/wp-content/uploads/2022/01/

Iniciativa-Liberal-Programa-Eleitoral-2022.pdf 
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Juntos pelo Povo
Não se encontrou ou não existe programa eleitoral para as Legislativas 2022
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Livre
Propostas específicas na área da deficiência:

2. Igualdade, Justiça e Liberdade 

Proposta 2.10 

Proteger e promover os direitos das pessoas com deficiência, revendo a Estratégia Nacional para a 

Inclusão das Pessoas com Deficiência; cumprindo os sistemas de quotas para a contratação de 

pessoas com deficiência no setor público e privado; aumentando o montante da Prestação Social 

para a Inclusão; ampliando o teto de deduções à coleta e do reembolso de despesas relacionadas 

com a deficiência; assegurando a continuidade das medidas de apoio à vida independente, 

expandindo a rede nacional de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI) e alargando este 

apoio a menores de 16 anos; reduzindo a burocracia envolvida nos apoios à contratação das 

pessoas com deficiência, facilitando o acesso das empresas a estas medidas; reforçando os meios 

humanos e materiais de apoio à inclusão escolar de crianças e jovens com deficiência, incluindo 

para alunos que necessitem de adaptações significativas; facilitar a transição pós-escolar de jovens 

com deficiência, identificando técnicos de transição que façam a ponte entre a escola e potenciais 

locais de trabalho, ocupação e lazer que possam fazer parte de um projeto de vida após a 

escolaridade obrigatória e disponibilizando dados sobre o sucesso escolar e percurso pós-escolar 

das pessoas com deficiência; promovendo uma avaliação sistemática das residências universitárias 

em Portugal, que garanta que alunos com deficiência têm residências adaptadas. 
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Proposta 2.11

Lançar um plano nacional de investimento na promoção das acessibilidades, que inclua a 

fiscalização obrigatória e diagnóstico de barreiras à mobilidade e de acesso à informação e 

comunicação nos serviços públicos, financiamento de intervenções com vista à melhoria das 

acessibilidades (ex. barreiras arquitetónicas, sinalética, acessibilidade de websites, materiais em 

formatos acessíveis incluindo Braille e Leitura Fácil, contratação de intérpretes de língua gestual 

portuguesa) e testes piloto em algumas localidades de medidas de promoção das acessibilidades, 

com vista à sua posterior generalização (ex. ensino de língua gestual a todos os alunos; 

generalização da utilização de guias sonoras, sistemas de identificação de cor e outra sinalética 

apropriada). 

Proposta 2.12 

Acompanhar a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal, assegurando que se desenvolva de 

forma desburocratizada e simplificada, através definição justa da percentagem do indexante dos 

apoios sociais (IAS) relativamente ao rendimento relevante do agregado familiar do cuidador 

informal principal,, ao mesmo tempo que se reforça a capacidade das respostas formais de apoio, 

como a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e outras estruturas de apoio, 

sobretudo através das respostas de apoio domiciliário e de internamento temporário, aliviando o 

peso colocado sobre os cuidadores informais e assegurando que o Estado não se demite das suas 

responsabilidades no apoio às pessoas com deficiência e às suas famílias   

Proposta 2.13

Fomentar a participação política e representatividade de grupos habitualmente excluídos ou 

marginalizados nos processos de decisão política, através de campanhas de sensibilização e de 

medidas de incentivo à sua participação, enquanto candidatos ou eleitores em eleições e no 

acompanhamento das políticas que os afetam ao nível local, nacional e europeu; garantindo a 

auscultação obrigatória de representantes de grupos tradicionalmente excluídos (incluindo, mas 

não se restringindo a coletivos antirracistas, feministas, LGBTQI+, de jovens e de pessoas com 

deficiência) nos processos decisórios que os afetam (discussão de projetos ou propostas de lei; 

acompanhamento e avaliação das políticas); apoiando iniciativas cidadãs que partam de coletivos 

ou de indivíduos pertencentes a grupos tradicionalmente excluídos dos processos de decisão 
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política; criação de mecanismos de financiamento para que estas organizações desenvolvam 

respostas específicas no terreno, orientadas para objetivos de igualdade, inclusão e educação. 

6 . Conhecimento, Ciência e Ensino Superior 

Proposta 6.14 

Rever os mecanismos de atribuição de apoios sociais diretos e indiretos aos estudantes do Ensino 

Superior, criando um Fundo de Apoio ao Estudante do Ensino Superior, financiado em parte por 

impostos de beneficiários do mesmo com altos rendimentos; eliminando os constrangimentos e as

assimetrias das normas atuais, devendo os apoios aos estudantes ser atribuídos 

independentemente da situação de dívida do seu agregado familiar à segurança social ou à 

autoridade tributária. O valor mínimo da bolsa de estudo deve ser ponderado a partir de 

indicadores de custo de vida ajustados localmente. O alojamento estudantil deve ser promovido 

em articulação entre IES e o poder local, no quadro de políticas de habitação jovem e de 

revitalização dos centros urbanos. Deve ser garantida a igualdade de oportunidades no acesso a 

estas instalações, tendo em conta a necessidade de residências adaptadas a alunos com 

mobilidade reduzida ou com deficiências como a cegueira ou surdez, que em 2019 constituíam 

apenas 2% da oferta. 

18. Democracia

Proposta 18.2

Facilitar a participação política, acabando com a discriminação etária e de naturalidade no acesso 

às candidaturas à Presidência da República; possibilitando a participação política plena e o voto 

dos migrantes e refugiados a viver em Portugal; garantindo comunicação para cidadãos com 

deficiência 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://programa.partidolivre.pt/ 
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Movimento Alternativa Socialista
Sem propostas específicas na área da deficiência 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://mas.org.pt/index.php/2021/12/09/acordar-a-

esquerda/
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Movimento Partido da Terra 
Propostas específicas na área da deficiência:

IV – IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MINORIAS 

No que diz respeito à inclusão de minorias, importa assegurar o respeito da ambiciosa estratégia 

europeia para a deficiência, a Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, 

adotada em março de 2021, garantindo a efetiva implementação das políticas de promoção da 

diversidade e da igualdade de oportunidades, independentemente da origem cultural, étnica e 

social, orientação sexual, género, idade, características físicas e religião.

É vital, num momento em que se assiste a uma tendência política emergente para as agendas 

nacionalistas e anti-igualitárias, promover todas as áreas de integração social, incluindo o mercado 

de trabalho, a educação, a vertente cultural, assim como a integração jurídica e a participação na 

vida pública, de forma a permitir que os grupos de minorias beneficiem de um posicionamento 

equitativo com a maioria.

A pandemia da Covid representou também um retrocesso nos direitos humanos das pessoas com 

deficiência e dos seus agregados familiares em Portugal, agravando as desigualdades e 

dificultando, ainda mais, o acesso ao emprego, à educação, à saúde e aos apoios sociais e o 

desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência. 

As nossas propostas:

Promover o emprego inclusivo e fiscalizar o cumprimento da Lei 4/2019, que estabeleceu um 

regime obrigatório de quotas de contratação de pessoas com deficiência para médias e grandes 

empresas; 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://mpt.pt/2022/01/08/manifesto-eleitoral-2022/ 
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Nós Cidadãos
Não se encontrou ou não existe programa eleitoral para as Legislativas 2022
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Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses – 
MRPP
Não se encontrou ou não existe programa eleitoral para as Legislativas 2022
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Partido Trabalhista Português 
Não se encontrou ou não existe programa eleitoral para as Legislativas 2022
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Pessoas – Animais – Natureza 
Propostas específicas na área da deficiência:

3.3 PROCESSO ARTÍSTICO E CRIATIVO 

PROMOVER E COMUNICAR A ARTE 

467 Organizar programas para as bibliotecas itinerantes prestarem serviços nas várias localidades, 

mas também junto dos hospitais, centros de dia, lares de idosos, associações de acolhimento de 

crianças e de pessoas com deficiência, onde para além da disponibilização dos livros se podem 

organizar sessões de leitura.

4.4 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

507 Aprovar a Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência, como alternativa à 

institucionalização 

508 Criar a lei de bases do regime jurídico do modelo de apoio à vida independente 

509 Criar um regulador específico que assegura, de forma eficaz, a regulação, supervisão, 

coordenação e representação do sector relacionado com a prevenção, reabilitação, inclusão e 

participação dos cidadãos com deficiência

510 Alargar o regime constante da Lei n.º 33/2008, de 22 de Julho, que estabelece medidas de 

promoção da acessibilidade à informação sobre determinados bens de venda ao público para 

pessoas com deficiências e incapacidades visuais, a todas as pessoas com deficiência ou 

incapacidade, como pessoas portadoras de nanismo ou surdez

511 Apoiar os decisores autárquicos na implementação de projectos regionais e locais de 

promoção do paradigma vida independente das pessoas com deficiência e das suas família
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512 Promover alterações no sistema de atribuição de produtos de apoio, denominado SAPA, 

nomeadamente pela criação de centros de apoio técnico regionais ou locais

513 Criar oficinas intermunicipais de produtos de apoio no seio dos centros de apoio à vida 

independente, para reparação, manutenção e montagem de componentes dos produtos de apoio

514 Permitir que qualquer pessoa devidamente habilitada com carta de condução possa conduzir 

o veículo da pessoa com deficiência, desde que esta seja um dos ocupantes

515 Garantir que os postos SOS localizados nas autoestradas são acessíveis a pessoas com 

deficiência

516 Alargar a concessão de descontos nos transportes colectivos a pessoas com deficiência

517 Criar redes intermunicipais de mobilidade rodoviária adaptada que garanta condições de 

transporte de qualidade em segurança às pessoas com deficiência com mobilidade reduzida e grau

de dependência mais elevada

518 Assegurar a acessibilidade efectiva das pessoas com mobilidade reduzida, incluindo os 

utilizadores de cadeiras de rodas, aos veículos de transporte rodoviário, ferroviário e 

metropolitano de passageiros

519 Garantir a acessibilidade aos espaços culturais, nomeadamente eliminando as barreiras 

arquitectónicas e promovendo a utilização de novas tecnologias

520 Garantir a acessibilidade plena de toda a programação disponibilizada no serviço público de 

televisão, com conteúdos adaptados a surdos e deficientes auditivos, através do recurso a 

intérprete de Língua Gestual Portuguesa ou legendagem

521 Assegurar que todos os programas informativos/noticiosos dos canais generalistas de sinal 

aberto da televisão portuguesa estão acessíveis a surdos e deficientes auditivos com recurso a 

intérprete de Língua Gestual Portuguesa ou legendagem

522 Garantir a presença de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa no SNS e nos serviços 

públicos

523 Garantir a presença de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa em consulta com advogado 

nomeado no âmbito do Acesso ao Direito
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524 Garantir que as escolas dispõem de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa

525 Obrigar a que as instituições de ensino universitário e politécnico disponham, nas suas 

instalações, de um gabinete de apoio e acompanhamento ao estudante com necessidades 

educativas especiais

526 Reforçar os meios humanos e financeiros do Instituto Nacional para a Reabilitação

527 Criar um regime de concessão de apoios financeiros à pessoa com deficiência, que tenha 

vontade de criar um negócio por conta própria, adequado às suas limitações, sustentável e com 

viabilidade económica

528 Publicar um relatório anual que demonstre a evolução da contratação de pessoas com 

deficiência na administração pública e que contenha dados sobre o número de pessoas com 

deficiência que se candidatam e sobre as que são admitidas

529 Reforçar os apoios para a realização de obras de acessibilidade em habitação própria de 

pessoas com deficiências

8.1 HABITAÇÃO PARA TODOS

951 Reforçar os mecanismos de protecção das pessoas mais vulneráveis em matéria de procura e 

resposta habitacional, nomeadamente mulheres, crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência, migrantes, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas em situação de pobreza 

extrema e vítimas de violência, entre outras vulnerabilidades, garantindo soluções seguras, 

acessíveis e adequadas às distintas necessidades de apoio e aos diferentes níveis de rendimento, 

prevendo a sua futura integração socioeconómica e cultural 

9.4 MAIS TEMPO PARA VIVER 

1007 Reforçar as medidas de apoio a pais trabalhadores com filhos com deficiência, doença 

crónica ou oncológica, nomeadamente no que diz respeito à prorrogação da licença para 

assistência a filho e à redução do tempo de trabalho, permitindo que estes possam desenvolver a 

sua actividade profissional sem colocar em causa o acompanhamento dos seus filhos 

9.5 IGUALDADE NO TRABALHO
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1011 Alterar os programas existentes, ao nível das medidas formativas e educativas, de modo a 

permitir uma melhor e mais rápida empregabilidade dos imigrantes, reduzindo os riscos de 

discriminação no acesso ao mercado de trabalho ou às profissões para as quais estes possuem 

competências e qualificações, nomeadamente: 

-Rever o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência.

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://www.pan.com.pt/eleicoes/eleicoes-legislativas-

2022/programa-eleitoral-pan/programa-eleitoral-do-pan-pdf/ 
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Partido Socialista
Propostas específicas na área da deficiência:

I.II. MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Garantir transportes públicos acessíveis, criando incentivos à requalificação de estações e 

interfaces e à renovação de frotas, tendo em visto o cumprimento de normas técnicas de 

acessibilidade por parte de cidadãos com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida; 

I.IV. ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA

Estimular a atividade física e desportiva 

Promover a coesão social e a inclusão, incentivando a generalização de oportunidades de prática 

desportiva em condições de igualdade, garantindo a acessibilidade a espaços desportivos para 

pessoas com oportunidades reduzidas, pessoas com deficiência ou incapacidade e grupos de risco 

social; 

I. I. IGUALDADE DE GÉNERO E COMBATE ÀS DISCRIMINAÇÕES

Sempre foi prioridade do PS potenciar a autonomia e a inclusão das pessoas com deficiência ou 

incapacidade. Na última legislatura, foi consolidado e reafirmado o compromisso político assumido

com a criação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025. 

Pretendemos implementar as medidas constantes naquela Estratégia, com um impacto transversal 

na vida destes cidadãos, através da concretização de planos plurianuaisde execução, das quais 

destacamos: 
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• Definir um plano nacional de não institucionalização, que permita responder aos atuais 

desafios colocados pela inclusão das pessoas com deficiência, apostando em soluções e 

investimentos direcionados para respostas sociais inovadoras, de proximidade, em 

articulação com os municípios e o setor social, tais como as residências de autonomização, 

os Centros de Acompanhamento e Reabilitação de Pessoas com deficiência ou as equipas 

de mediação para a inclusão; 

• Concretizar o modelo definitivo de Apoio à Vida Independente, enquanto resposta social, 

tendo por base a avaliação dos projetos-piloto de assistência pessoal em funcionamento, 

para entrar em vigor a partir de 2023; 

• Incentivar a adoção de abordagens inovadoras ao nível da atribuição de Produtos de Apoio,

essenciais à superação de obstáculos por parte de pessoas com deficiência, mediante apoio

à investigação e à produção nacional de produtos e tecnologias nas áreas das TIC, bem 

como dinamizar a criação de Bancos de Reutilização de Produtos de Apoio, em parceria 

com as instituições do sector social e com os municípios; 

• Definir a majoração, enquanto fase final de implementação da Prestação social para a 

Inclusão, correspondendo à comparticipação de despesas, de caráter pontual e periódico, 

resultantes do agravamento das condições físicas, sensoriais ou intelectuais das pessoas 

com deficiência, relativas à educação, formação, habitação ou reabilitação; 

• Apostar na implementação do novo Regime Jurídico da Educação Inclusiva, através da 

dinamização de programas de formação de lideranças das escolas, de docentes e de 

assistentes operacionais, para trabalho com crianças com deficiência/necessidades 

específicas, bem como da melhoria do apetrechamento físico e tecnológico das escolas; 

• Promover, em articulação com as instituições do ensino superior, o aumento de alunos com

deficiência a frequentar este nível de ensino, mediante a melhoria das respetivas condições

de acolhimento e do devido apetrechamento físico e tecnológico, designadamente através 

da criação de estruturas de apoio a estes estudantes; 

• Lançar um programa de Apoio à Contratação e Empregabilidade das Pessoas com 

Deficiência ou Incapacidade, como medida estratégica que permita recuperar o impacto 

que o período pandémico teve no aumento do número de pessoas com deficiência em 

situação de desemprego; 
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• Rever e uniformizar o sistema de avaliação da incapacidade/funcionalidade dos cidadãos 

com deficiência, que permita corresponder às diversas dimensões e desafios que a 

respetiva caraterização coloca

• Promover as acessibilidades físicas, digitais, de informação e comunicação para todos, 

criando instrumentos e recursos técnicos para a orientação e fiscalização do cumprimento 

das normas técnicas de acessibilidade, na construção, reabilitação, manutenção e 

conservação do espaço público, equipamentos, infraestruturas de transportes e habitações;

• Disponibilizar um serviço de “call center” dedicado à interpretação em Língua Gestual 

Portuguesa, em tempo real, para cidadãos surdos, que assegure o seu atendimento e pleno

acesso aos diferentes serviços da Administração Pública; 

• Dinamizar a constituição de centros de referência para apoio a grupos de pessoas com 

deficiências específicas, que congreguem as diferentes respostas que estes cidadãos 

procuram, perante um cenário de aquisição dessa deficiência ou de agravamento da sua 

situação, sejam respostas na área da saúde, reabilitação, apoios disponíveis ou respostas 

sociais; 

I.IV. ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA

Assegurar a concretização plena e efetiva das medidas de apoio aos cuidadores informais previstas 

no respetivo estatuto. 

I. V. EDUCAÇÃO

Continuar a promover, em articulação com as instituições do ensino superior, o aumento da 

frequência de alunos com deficiência, mediante apoios sociais, a melhoria das respetivas 

condições de acolhimento e o devido apetrechamento físico e tecnológico, designadamente 

através da criação de estruturas de apoio a estes estudantes; 

I. V. CULTURA

Reforçar abordagens interativas, inovadoras e inclusivas ao património cultural e aos acervos, 

nomeadamente disponibilizando meios que permitam o acesso por pessoas com deficiência e 

permitam uma experiência sensorial inclusiva das coleções; 
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Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://ps.pt/wp-content/uploads/2021/09/Programa-

Eleitoral-PS2022_v5_6Jan_pagsoltas.pdf 
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Partido Social Democrata
Propostas específicas na área da deficiência:

Todos os cuidadores informais terão de ser apoiados por instituições de retaguarda (públicas, 

privadas ou sociais) na formação, capacitação e apoio psicossocial. 

Defendemos que as pessoas em situação de dependência que não conseguem realizar as 

atividades da vida diária, devem manter-se no seu domicílio sempre que estejam garantidos os 

cuidados de saúde e apoio necessários que assegurem a manutenção do seu conforto, qualidade 

de vida e bem-estar.

Para que esse objetivo seja atingido é muito importante o papel das famílias e das pessoas no 

apoio aos deficientes, idosos e crianças em situação de dependência.

O PSD entende ser necessário consagrar e valorizar o Estatuto dos Cuidadores Informais, aprovado 

na Assembleia da República com os contributos do PSD, o qual deverá conferir particular atenção à

articulação entre o trabalho e a ocupação de tempos livres. Todos os cuidadores informais terão de

ser apoiados por instituições de retaguarda (públicas, privadas ou sociais) na formação, 

capacitação e apoio psicossocial. Devem, ainda, ser objeto de regulamentação adequada em 

termos de direitos laborais e acesso ao regime de seguro social voluntário. À semelhança do que 

hoje se permite às famílias que deduzem no IRS as despesas de institucionalização (lares de idosos,

etc.) permitir também que as despesas com os cuidadores informais possam ser de igual modo 

dedutíveis.

Ultrapassada a pandemia, o previsível agravamento do envelhecimento da população e a redução 

do papel dos núcleos familiares tradicionais exigem um forte investimento na sustentabilidade e na

capacitação das instituições e dos cuidadores, reforçando a aposta numa proteção social e em 

saúde de proximidade.
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Para tal, o PSD irá: 

• Criar, em parceria com as instituições, um programa de reequilíbrio financeiro e de 

capacitação das instituições do 3º Sector e dos cuidadores para a criação de respostas 

integradas sociais e em saúde, preparando-as para enfrentar o impacto do envelhecimento 

da população e a desertificação humana dos territórios;

• Reforçar a articulação entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e o 

Ministério da Saúde na resposta às populações, aumentando o número de profissionais de 

saúde ao serviço da rede de equipamentos e serviços sociais, dotando as instituições de 

áreas dedicadas à saúde;

• A revisão e aumento da comparticipação do Estado nas despesas correntes dos utentes, 

actualizando os acordos de cooperação em linha com aumento do custo da prestação dos 

serviços; Apoiar as iniciativas de apoio a cidadãos em situação de exclusão ou 

marginalização social (de carácter cultural, desportivo, económico ou outro) protagonizadas

e desenvolvidas por cidadãos, empresas e outras organizações comunitárias; 

• Consagrar o direito a uma carreira profissional aos trabalhadores das IPSS e das 

Misericórdias, aumentando a atratividade das profissões relacionadas com a prestação de 

serviços sociais, apoiando a sua valorização e qualificação profissional e o recrutamento de 

trabalhadores cada vez mais qualificados e especializados, bem como reforçar os 

mecanismos de proteção social dos trabalhadores das IPSS e das Misericórdias;

• Desenvolver programa de formação de gestores voluntários das instituições do 3.º sector; 

Capacitar as instituições para o reforço do apoio domiciliário em detrimento da 

institucionalização dos utentes; 

Mobilidade urbana e metropolitana 

(…) Estimular a mobilidade suave e ativa, nomeadamente a definição de regras para o uso de 

trotinetas e incentivo ao uso de bicicletas, bem como a mobilidade de pessoas com deficiências 

Inclusão e pessoas com deficiência 

Um compromisso com a inclusão e igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade, onde todos os cidadãos têm a oportunidade de exercer plenamente os seus direitos 

32



(à educação, à saúde, ao trabalho, à habitação,…) e deveres de cidadania. Este compromisso passa 

pelo reforço das garantias de participação equitativa e de acesso à rede de equipamentos, serviços 

e prestações sociais, pelo investimento na acessibilidade aos espaços físicos, aos meios de 

transporte e à informação, pela aposta em sistemas de educação (inicial, superior) e formação 

profissional inclusivos. Implica reavaliar para melhorar a eficácia das políticas de inserção 

profissional e de promoção da empregabilidade das pessoas com deficiência e/ou incapacidade. 

Implica apostar na progressiva autonomização económica e social e vida independente de pessoas 

com deficiência e/ou incapacidade.

Propomos também dar uma ênfase especial no que designamos por transição da escola para a vida

ativa das crianças e jovens limitações de capacidades físicas, motoras ou cognitivas. É uma área de 

atuação do Estado e da Sociedade que merece ser reforçada com novos instrumentos 

potenciadores de uma efetiva inclusão social. Devemos criar, em parceria com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, de Gabinetes de Inserção Profissional junto dos agrupamentos 

de escolas. É necessário apoiar as famílias de jovens deficientes para o desenvolvimento de 

soluções de autoemprego e empreendedorismo.  

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://www.psd.pt/sites/default/files/2022-01/PSD

%20Programa%20Eleitoral%202022%20v4.pdf 
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Reagir Incluir Reciclar 
Propostas específicas na área da deficiência:

Educação

Oportunidades de aprendizagem, respeitando a individualidade de cada aluno 

Garantir o exercício dos direitos da pessoa com deficiência ou diversidade funcional no acesso à 

escola, nomeadamente nas barreiras físicas e na falta de recursos técnicos; 

Ensino superior

Ensino superior de qualidade, gratuito e de acordo com as necessidades do mercado de trabalho 

Promover o aumento da frequência de alunos com deficiência, melhorando as condições físicas, de

acolhimento e recursos humanos; 

Políticas Sociais

Pobreza, desigualdades sociais e preconceitos no centro das nossas atenções 

A abolição do termo Deficiência e utilização do termo ” Diversidade Funcional” são medidas que 

visam combater preconceitos; 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: 

http://partido-rir.pt/wp-content/uploads/2022/01/Rir_Programa_eleicoes22.pdf 
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Volt Portugal 

1.3 Saúde

1.3.2 Redes Multidisciplinares na Saúde

Robustecer a oferta do Estado de serviços e produtos terapêuticos e de apoio direcionados a 

indivíduos portadores de deficiência. 

3. Igualdade Social

3.1 Luta contra a discriminação

3.1.4 Discriminação Contra Pessoas Surdas

Existem em Portugal mais de 20 000 pessoas com surdez, e um número ainda maior de pessoas 

que se identificam como tendo alguma deficiência auditiva. É por isso imperativo que a surdez não 

seja um fator de discriminação na sociedade Portuguesa. O Volt quer assegurar a preparação da 

sociedade, instituições públicas, espaços e cidadãos para a inclusão eficiente das pessoas surdas. 

• Incluir a disciplina de Língua Gestual Portuguesa (LGP) nos currículos escolares. A Língua 

Gestual Portuguesa é uma das três línguas oficiais do nosso país, reconhecida pela 

Constituição da República em 1997. Deve ser, por isso, ensinada nas escolas e incluída nos 

planos curriculares dos alunos de ensino básico e secundário. 

• Assegurar a presença de intérpretes nas instituições públicas, garantindo que as pessoas 

surdas obtêm serviços de igual qualidade em hospitais, centros de finanças, centros de 

saúde, ministérios, entre outros edifícios públicos, sem a dificuldade adicional de falhas de 

comunicação. 
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• Garantir a presença de intérpretes ou legendas nos meios de comunicação social, de forma 

a proporcionar às pessoas surdas a mesma experiência de entretenimento e informação 

das pessoas ouvintes 

3.2.2 Diversidade e Integração social

Também os cidadãos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) merecem políticas de 

integração. 

• Assegurar que as formações académicas para educadores e professores incluem 

componentes sobre as necessidades educativas especiais e deficiências e, quando possível, 

experiência de inserção num contexto de cuidados a crianças com necessidades especiais.

• Desestigmatizar a saúde mental, facilitando o acesso aos cuidados de saúde mental, 

discutindo abertamente as doenças mentais na escola e no trabalho e incentivando escolas 

e empresas a fornecerem apoio à saúde mental. 

• Garantir a acessibilidade a transportes públicos a todos e apoiar transportes sem 

obstáculos 

• Estabelecer um novo direito legal a um período de "licença de adaptação" que permita aos 

pais fazer face ao aparecimento de uma deficiência numa criança e criar um mecanismo 

próprio de cuidados. 

• Promover o modelo de emprego assistido, um modelo individualizado para garantir às 

pessoas com NEE um emprego seguro e fixo 

Pode encontrar o programa eleitoral aqui: https://assets.volteuropa.org/2021-12/Volt_Portugal-

Programa_Politico_2022.pdf 
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