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Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi contactado pelo cidadão José Leones Lima que 
nos expôs a sua lamentável situação.

Nasceu em 1955, e inscreveu-se na Segurança Social em 1968, com apenas 13 anos, (Portugal 
nessa altura permitia que crianças trabalhassem) como prova o seu cartão de Beneficiário nº 
114025091 de 03/1968.

Trabalhou até aos 42 anos e descontou 29 anos. Em 1997 sofreu um acidente profissional e 
ficou paraplégico, sem seguro ou pensão alguma até 2007, altura em que lhe foi atribuída uma 
pensão de invalidez de 182 euros. 

A sua situação ainda é mais grave, pois como tem 80% de incapacidade, não pode fazer muitos 
dos trabalhos em casa, pelo que solicitou à Segurança Social o Complemento por Dependência, 
sendo-lhe atribuído um complemento de 91 euros, para poder contratar uma pessoa, a quem 
paga 150 euros para que lhe faça aquilo que a sua deficiência não lhe permite fazer. 

Acresce  a  esta  despesa  a  da  renda  da  casa  de  283  euros,  mais  medicamentos,  gás, 
electricidade, etc.

Como sempre foi uma pessoa activa, e como a miserável pensão não lhe permite pagar as suas 
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responsabilidades básicas mensais, em 2006 optou por começar a escrever e até à data já 
lançou alguns livros, mas ainda em 2006 e para que pudesse vender os seus livros dentro da 
Lei, inscreveu-se nas Finanças como escritor/editor.
 
Tal actividade, onde realiza aproximadamente 250 euros/mês tem sido essencial para a sua 
sobrevivência. 

No inicio de 2009 foi notificado pela Segurança Social, para clarificar a sua situação profissional. 
José Leones Lima informou que escrevia e fazia os seus próprios livros de forma artesanal, 
sentado em frente a uma mesa onde poucos movimentos era obrigado a fazer.

Entregou a declaração do IRS de 2008, onde consta a cifra irrisória, que somada à sua pensão 
lhe permitia sobreviver. 

 No dia 06 de Maio de 2009, foi de novo notificado pela Segurança Social que lhe informou que 
iria suspender o Complemento por Dependência, para Junho/2009.

 Tal medida ainda que tenha um enquadramento legal, ele deverá ser adequado à realidade 
concreta no sentido de não porem causa a sobrevivência de uma pessoa que pese embora 
tenha 80% de incapacidade, ainda consegue contribuir para a sociedade produzindo e editando 
os seu livros.
 

Assim,  ao abrigo  das disposições  constitucionais  e  regimentais,  requer-se  ao  Ministério  do 
Trabalho e da Solidariedade Social o seguinte esclarecimento:

- Que medidas pensa V.Ex.ª tomar para que o sistema público de segurança pública assegure a 

capacidade de sobrevivência deste cidadão que não tem meios de subsistência?

Palácio de São Bento, 14 de Maio de 2009.

                                                                                          A Deputada

                                                                          _________________________

                                                                                    ( Mariana Aiveca)
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