
GOVERNO
REFORÇA INCLUSÃO
DE DEFICIENTES
Depois de aprovada
a lei de quotas para
o sector privado, a
secretária de Estado

para a Inclusão, Ana
Sofia Antunes, remete
para daqui a dois
meses novas medidas

para potenciara
empregabilidade
dos portadores de
deficiência E3o



Trabalho 0 otimismo que paira no emprego nacional não se estende aos

portadores de deficiência para quem o desemprego até tem aumentado.
Medidas adicionais deverão ser lançadas nos próximos dois meses

Governo prepara
novos incentivos
à contratação
de portadores
de deficiência

CÁTIA MATEUS

projeto de lei que
r estabelece o alarga-

mento da aplicação
de um regime de
quotas para a con-
tratação de porta-
dores de deficiên-

k ã cia nas empresas-^ privadas de média
e grande dimensão, aprovado na es-

pecialidade a 24 de outubro, ainda
aguarda promulgação pelo Presiden-
te da República, mas o Governo já
prepara novas medidas de reforço à

promoção da empregabilidade entre
cidadãos com diversidade funcional.

Em entrevista ao Expresso, Ana
Sofia Antunes, secretária de Estado

para a Inclusão das Pessoas com De-
ficiência, confirmou que "dentro de
um a dois meses serão apresentadas
medidas adicionais para promover
a integração profissional dos porta-
dores de deficiência nas empresas
nacionais".

Ana Sofia Antunes recusou porme-
norizar a natureza das medidas, que
estão ser pensadas no âmbito de um
grupo de trabalho criado para o efei-

to, mas o Expresso sabe que os novos
incentivos passarão maioritariamente
pela área da formação e qualificação,
com algumas novidades também nas

políticas de integração de portadores
de deficiência nas empresas. Também
não está posta de parte uma revisão ao
Decreto-Lei 29/2001, de 3 de feverei-

ro, que impõe um regime de quotas
para a integração de portadores de

deficiência, com incapacidade supe-
rior a 60%, em concursos externos
abertos para preenchimento de vagas
na Administração Pública.

Por cada concurso aberto para mais
de 10 vagas, 5% das contratações terão
de abranger cidadãos com diversi-
dade funcional. A lei determina-o,
mas na prática é difícil avaliar se o
Estado cumpre a quota. Foi a própria
secretária de Estado quem o admitiu



ao Expresso, em junho deste ano, ao
reconhecer que a informação relativa
ao número de vagas preenchidas por
portadores de deficiência ao abrigo
deste decreto era "inexistente".

É exatamente essa ausência de in-
formação que a revisão do decreto-lei
procurará corrigir. "O que queremos

reforçar são os mecanismos de mo-
nitorização e controlo da aplicação
da lei de quotas na Administração
Pública", admite Ana Sofia Antunes.
O objetivo do Governo é também eli-
minar algumas fragilidade do docu-
mento que permitem que, por exem-
plo, muitos concursos sejam abertos

vaga a vaga contornando a aplicação
da lei, como tem denunciado a pre-
sidente da Associação Portuguesa
de Deficientes (APD), Ana Sezudo,
que reconheceu ao Expresso que "a
legislação até protege as pessoas,
mas a sua execução e sobretudo a
fiscalização falham, não servindo os

interesses a que se propõe".
Desemprego a aumentar

A secretária de Estado não avança uma
data para esta revisão, mas reconhece

que há muito a fazer no campo da in-
clusão. Até porque, apesar de Portugal
enfrentar um momento de emprego
elevado "esse otimismo não é exten-
sível aos portadores de deficiência".
Ana Sofia Antunes fala numa taxa de

desemprego na ordem dos 45% para
os portadores de diversidade funcional
no país. O número não é consensual.
Paula Campos Pinto, professora asso-
ciada do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa e coordenadora do Observató-
rio da Deficiência e Direitos Humanos

(ODDH), fala em 28% e remete para o

Relatório sobre Indicadores de Direitos
Humanos de 2017. Nas contas de José

Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda
(BE), que integrou a equipa responsável
pela elaboração do projeto de lei (agora
aprovado) para a aplicação de quotas
nas empresas do sector privado, a taxa
de desemprego entre os portadores de
deficiência no país será de "30%, no
geral, mas chega a ser de quase 70% nas
idades mais jovens".

Os números divulgados no final do
ano passado pelo ODDH, no âmbito
do estudo "Pessoas com deficiência em
Portugal", que reporta a dados de 2016

(os últimos disponíveis), mostram que
nos centros de emprego estavam regis-
tados 13.183 portadores de deficiência,
mais três mil do que os apuradas em
2013. A estatística mostra um aumen-
to do desemprego entre os portadores
de deficiência. Um caminho que é in-
verso à evolução do desemprego na
restante população. Entre 2011 e 2016,
o desemprego de longa duração (mais
de 12 meses) registou um agravamento
de 60% no grupo de profissionais com
diversidade funcional.

O Estado continua a ser o principal
empregador para os portadores de
deficiência. No ano passado, traba-
lhavam nos serviços da administração
central 11.630 cidadãos com incapa-
cidade igual ou superior a 60%, e na
administração regional e local 3654,
cerca de 2,5% do total de trabalha-
dores da Administração Pública. Nos

privados "essa percentagem não de-
verá chegar a l%", reconhece Paula
Campos Pinto.

20 mil potenciais beneficiários

José Soeiro recorda que, desde 2004,
a lei aponta como objetivo uma quota
de emprego de 1% a 2% de emprego
de pessoas com incapacidade supe-
rior a 60% no privado. "Passados 14
anos, nada mudou", diz. A lei nunca
foi regulamentada: "A proclamação
de princípio não foi acompanhada
nem da definição de quais as empresas
com esta obrigação nem de um prazo
para a meta ser cumprida, de apoios e

sanções para quem não a respeitasse,
de como regular as exceções. Nada".

Foi esta indefinição que levou o BE
a apresentar a proposta de lei para
a obrigatoriedade de contratação de
trabalhadores com diversidade fun-
cional no sector privado. A proposta
inicial dos bloquistas definia que as

empresas acima dos 50 trabalhadores
deveriam integrar uma quota de 2% de

portadores de deficiência. Um acordo
com o Partido Socialista viria a alte-
rar o documento inicial (ver caixa).
A nova versão, aprovada na especiali-
dade no final do mês passado, impõe
que empresas com mais de 75 traba-
lhadores integrem 1% de portadores
de deficiência e grandes organizações
(com mais de 250 trabalhadores), 2%.

Paula Campos Pinto e José Soeiro
estão em sintonia no cálculo do impac-
to que a medida poderá ter. As contas
feitas pelo ODDH a pedido do Expres-
so apontam para um universo poten-
cial de 20.835 beneficiários da nova
lei. O deputado esclarece ainda que o

documento alarga a obrigatoriedade
do cumprimento de quotas ao sector
empresarial do Estado, que não estava
abrangido pelo Decreto-Lei 29/2001.

cmateus.externo@impresa.pt



As empresas
do sector
privado com
mais de 75
profissionais
passam a ter de

integrar 1% de
trabalhadores
com deficiência
FOTOGETTYIMAGES



QUOTAS CHEGAM AOS PRIVADOS E A EMPRESAS DO ESTADO

1% ou 2% consoante a dimensão
O Projeto de Lei n^ 861/ XIII/3 9 que
aguarda publicação em "Diário da

República", enquadra a aplicação de

quotas para o emprego de portadores
de deficiência, com incapacidade
superior a 60%, em empresas do
sector privado e nas empresas do
sector empresarial do Estado.

Organizações com mais de 75
trabalhadores terão de cumprir uma
quota de contratação de 1% e

empresas com mais 250
trabalhadores 2%. Sempre que da

aplicação da percentagem resulte
num número não inteiro, é

arredondada para a unidade seguinte.

Contabilização do universo
No caso de empresas com um ou mais
estabelecimentos estáveis ou

representações e delegações, é

contabilizado o número total de

trabalhadores, excluindo as pessoas
em formação, estagiários e

prestadores de serviços (embora estes
fossem considerados naversão inicial
do diploma).

Período transitório
Tendo em vista a adaptação, o projeto
de lei determina um período de

transição de cinco anos para
empresas entre 75 e 100
trabalhadores e de quatro anos para
organizações com mais de 100
funcionários, a contar da entrada em

vigor do diploma. Porém, durante este

período, as entidades empregadoras
devem garantir que, em cada ano civil,

pelo menos 1% das novas

contratações se destinem a pessoas
com deficiência. As empresas que

atinjam o estatuto de média
dimensão durante o período de

transição terão mais dois anos para
aplicação da lei.

Informação obrigatória
e monitorização
As empresas cassam adisponibilizar
no Relatório Único informação
quanto ao número de portadores de
deficiência integrados. A lei é objeto
de avaliação pelo Instituto Nacional
da Reabilitação (INR) e pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissional

(lEFP) a cada três anos.

Exceções previstas
Estão previstas exceções para as

empresas onde as quotas não possam
ser aplicadas, pela natureza da
atividadeou da função. Para isso,
terão de apresentar o respetivo
pedidojunto da Autoridade para as

Condições de Trabalho (ACT), desde

que o mesmo seja acompanhado por
um parecer fundamentado emitido
pelo INR, em colaboração com o lEFP.

Estão também isentas da aplicação, as

em presas que façam prova, junto da

ACT, da inexistência de candidatos
com deficiência em número suficiente
inscritos nos serviços de em prego.

Sanções e coimas
São aplicadas coimas às entidades

incumpridoras. O produto das
coimas reverte em 65% para a ACT
cem 35% para o INR. As empresas
que reincidam no não-cumprimento
das normas ficam impedidas de

participarem concursos públicos
durante um período que pode
chegar aos dois anos.



O PREVPAP da discórdia
Proposta do CDS-PP
para criar um programa
extraordinário de
integração de portadores
de deficiência no Estado
foi chumbada. Governo
diz que a proposta era
discriminatória

No mesmo dia em que foi discu-
tido e votado na especialidade o

Projeto de Lei n Q 861/XIII/3 3
, 24

de outubro, foi também debati-
do um projeto do CDS-PP, foca-
do na integração de trabalhado-
res com diversidade funcional.
O Programa Extraordinário
de Ingresso de Pessoas com
Deficiência na Administração
Pública (PEIPDAP) — Projeto
Lei n Q 860/XIII/3 8 -, foi pen-
sando para corrigir o que Filipe
Anacoreta Correia, deputado
do CDS-PP, classifica de "pe-
nalização chocante" no acesso
dos portadores de deficiência
ao emprego público, no âmbito
do Programa de Regularização
Extraordinária dos Vínculos
Precários na Administração
Pública (PREVPAP), que não
está obrigado a cumprir a lei
de quotas.

A proposta do CDS-PP pas-
sava pela criação de um novo

programa extraordinário de
integração, exclusivo para por-
tadores de deficiência que corri-

gisse "uma desigualdade que se

acentuará com a regularização
de milhares de trabalhadores no
âmbito do PREVPAP", explica o

deputado. Governo e Bloco de

Esquerda (BE) dizem que, no
mínimo, a medida seria ilegal
e discriminatória. Do lado do

CDS-PP, Filipe Anacoreta Cor-
reia contesta e defende que "o
PREVPAP contorna o objetivo
de igualdade da lei".

A teoria e a prática

O deputado do CDS-PP reconhe-
ce que, materialmente, o pro-
grama de regularização extra-
ordinária de vínculos precários
na Administração pública, em
curso, não está obrigado a cum-
prir o Decreto-Lei n Q 29/2001, de

3 de fevereiro, que impõe o siste-

ma de quotas de emprego para
pessoas com deficiência nos
serviços e organismos da Admi-
nistração Pública (5% em todos
os concursos com mais de dez

vagas e uma vaga em concursos

para preenchimento de entre
três e dez lugares). Tudo porque,
na prática, o PREVPAP não é um
concurso externo, nem cumpre
as regras de admissão impostas
neste tipo de concursos. Mas ain-
da assim, o CDS-PP argumenta
que dele decorre uma integra-
ção de milhares trabalhadores
nos quadros do Estado, sem uma
proporcionalidade nas oportuni-
dades de emprego geradas para
portadores de deficiência. Por

CDS-PP aponta o
dedo ao PREVPAP

que diz acentuar
as desigualdades
dos portadores de
deficiência no acesso a
emprego no Estado

isso, defende, deveria ser acau-
telada a lei de quotas.

O PEIPDAP, apresentado pelo
CDS-PP, previa exatamente col-
matar essa "grave lacuna". O

projeto foi pensando numa lógi-
ca de continuidade ao PREVPAP
e o objetivo era, uma vez conclu-
ído o processo de integração dos

profissionais com vínculos pre-
cários, analisar as integrações
realizadas, aferir o número de

contratações de portadores de
deficiência que seria necessário

para cumprir os 5% previstos
na lei, e abrir um novo concurso
extraordinário para o preenchi-
mento dos lugares.

Para o deputado do BE, José

Soeiro, a primeira grande falha
da proposta do CDS-PP é consi-
derar o PREVPAP como um pro-
grama de recrutamento. "Não é.

É um programa que regulariza
a situação de milhares de pes-
soas que trabalham, em muitos

casos, há décadas para a Admi-
nistração Pública em situação
precária. Não cria novas vagas",
explica. O deputado acrescen-
ta que "o próprio mecanismo
nacional de monitorização da
implementação da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência foi muito críti-
co do projeto do CDS-PP". Tal
como a secretária de Estado
para a Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana Sofia Antunes,
que defende que "é muito difícil
implementar um programa des-

sa natureza porque corre o risco
de ser ilegal e discriminatório.
Não podemos abrir concursos só

para portadores de deficiência,
como previa o PEIPDAP".


