Apoios na Deficiência
A QUE SUBSÍDIOS SOCIAIS TENHO
DIREITO ?
Tenho direito a uma Bonificação do Abono de Família a crianças e jovens com
deficiência se tiver menos de 24 anos, não exercer atividade profissional, frequentar um
estabelecimento especializado de reabilitação e necessitar de apoio pedagógico ou
terapêutico individualizado.
- Tenho direito a um Subsídio Mensal Vitalício se tiver mais de 24 anos e esteja
incapacitado para o trabalho.
-

Tenho direito a receber uma pensão de invalidez se a minha incapacidade for de
caráter permanente, não provocada por um acidente de trabalho, e já descontei 5 anos
para a Segurança Social. Caso nunca tenha descontado para a Segurança Social tenho
direito a uma pensão social de invalidez.
-

Tenho direito a um subsídio por assistência de 3ª pessoa se necessito de
acompanhamento permanente em casa e já recebo abono de família com bonificação
por deficiência ou subsídio mensal vitalício.
- Tenho direito a um Complemento por dependência se necessito de auxílio para as
atividades relacionadas com a minha autonomia.
- Tenho direito a produtos de apoio (adaptações para o meu carro, alimentação,
locomoção, entre outras) se estiver a trabalhar ou a frequentar um curso de formação
profissional, sendo a entidade financiadora o Instituto de Emprego e Formação
Profissional IEFP, caso contrário o financiamento é através da Segurança Social.
Consoante o produto de apoio a necessitar assim será designada a entidade prescritora:
centros de saúde, centro de recursos, hospitais e centros especializados, mediante a
realização de consulta médica.
-

NA EDUCAÇÃO QUE
TIPOS DE APOIOS
POSSO BENEFICIAR ?
Posso beneficiar de Apoios Educativos Especiais se apresentar limitações
significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios da
minha vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter
permanente. Foram criadas medidas educativas e modalidades de ensino, como
escolas de referência para alunos surdos, cegos e com baixa visão assim como,
unidades de ensino estruturado e especializado.
-

Posso beneficiar da Ação Social Escolar, através da comparticipação total nos
custos da refeição e dos transportes, caso habite a três quilómetros da escola, bem
como nos manuais e material escolar de acordo com o escalão escolar do aluno, e
ao nível das tecnologias de apoio.
-

Posso beneficiar de um subsidio por frequência de estabelecimento de ensino
especial se tiver menos de 24 anos. É uma prestação mensal em dinheiro que se
destina a compensar as famílias com crianças e jovens com deficiência, dos
encargos resultantes de medidas específicas de educação especial que impliquem,
necessariamente, a frequência de estabelecimentos adequados ou o apoio
educativo específico fora do estabelecimento.
-

Posso beneficiar de um Estatuto Especial na Atribuição de Bolsa de Estudo se
pretender ir para o Ensino Superior, e a minha deficiência for igual ou superior a
60%. Cada entidade define o valor da bolsa tendo em conta a situação.
-

A QUE OUTROS BENEFÍCIOS TENHO
DIREITO ?
BENEFÍCIOS
FISCAIS

Tenho direito, no Código de IRS, a taxas de
retenção inferiores e estar isento de uma parte
dos impostos se o meu grau de incapacidade
for igual ou superior a 60%. Podem ser
deduzidas despesas de educação, reabilitação e
de prémios de seguro de vida.
-

SAÚDE

Tenho direito à isenção de taxas moderadoras se a minha incapacidade for igual
ou superior a 60%, devendo pedir a isenção no Centro de Saúde da minha área de
residência.
-

MERCADO DE TRABALHO

Tenho direito ao Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas
com Deficiência e Incapacidade do IEFP e de um sistema de vagas nos concursos
externos que consiste na reserva de lugares para pessoas com deficiência.
-

HABITAÇÃO
Tenho direito a condições especiais de crédito, dependendo das instituições
bancárias, se tiver um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
-

TRANSPORTES
Tenho direito a ter uma Isenção do Imposto sobre Veículos se a minha
incapacidade for igual ou superior a 60%. Poderei ter na mesma este beneficio
caso não possa conduzir, mas será obrigatório que eu seja um dos ocupantes,
não excedendo um raio de circulação de 60 km.
-

PAIS TRABALHADORES COM
FILHOS COM DEFICIÊNCIA
PODEM BENEFICIAR :
De uma falta por assistência a filho, tendo até 30 dias por ano, seguidos ou
interpolados, ou caso seja mais viável poderão ser os avós a dar a falta por
assistência a neto em substituição dos progenitores. sendo essa assistência
descontada nos 30 dias a serem gozados pelos pais.
-

De uma licença para assistência a filho, que pode ir dos seis meses aos quatro
anos, recebendo apoio monetário, se necessitar de me ausentar do meu trabalho.
-

De uma redução de tempo de trabalho, até 5 horas, do período normal de
atividade laboral semanal, caso tenha um filho com menos de 1 ano com deficiência
ou doença crónica.
-

De um horário flexível, para dar assistência ao meu filho com deficiência ou
doença crónica, não existindo perda de vencimento. Por outro lado, o pai ou a mãe
poderão beneficiar de um horário a tempo parcial, sendo a perda do vencimento
proporcional à redução horária.
-

Para mais esclarecimentos dirigir-se:
Gabinete de Serviço Social da APPC-Faro
Consultar Sites:
Portal do Cidadão
Segurança Social
Portal da Saúde
Instituto Nacional de Reabilitação

