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Vivemos um retrocesso 
no processo de inclusão 
das crianças e jovens 
com deficiência na escola 
regular.
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Dia 17 de Fevereiro o 
desporto e o convívio vão 
estar de mãos dadas para 
assinalar o encerramento 
da campanha UVA – Unir, 
Vencer, Ajudar.

A Associação Portuguesa de Deficientes realizou 
no dia 3 de Dezembro de 2012, no Auditório do 
Edifício Novo da Assembleia da República, o Fó-

rum "Convenção sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência - Balanço da implementação". O balanço está 
longe de corresponder às expectativas criadas aquando 
da sua criação. Os objectivos do Fórum foram avaliar as 
medidas que foram adoptadas para implementar o con-
junto de direitos que emanam da Convenção desde a 
sua ratificação e, com base na detecção dos eventuais 
incumprimentos por parte do Estado Português, elaborar 
um “Relatório Alternativo” a ser presente à Comissão so-

bre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações 
Unidas.
A avaliação teve como suporte o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Centro de Administração e Políticas 
Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Po-
líticas, parceiro da APD nesta iniciativa, que, no âmbito 
do projecto DRPI Portugal, realizou diversos workshops 
sobre Deficiência e Direitos Humanos visando a identifi-
cação de questões prioritárias em matéria de deficiência 
e direitos humanos.
No primeiro painel a moderação esteve a cargo da Profª 
Doutora Alice Trindade – Vice Presidente do ISCSP e 

intervieram a Dra. Paula Campos Pinto – CAPP/ISCSP, 
Universitária Técnica de Lisboa e o Dr. Eduardo Pinto da 
Silva – Comissão Nacional para os Direitos Humanos.
No segundo painel moderado pelo Dr. Sérgio Gomes 
da Silva – Coordenador do Grupo de Reflexão Media e 
Deficiência foram comentadores a  Drª Maria Alexandre 
Chaves – Ordem dos Advogados, a Dra. Manuela Ralha 
que deu o seu testemunho, o Dr. Humberto Santos em 
representação da Associação Portuguesa de Deficientes 
e o Dr. Rodrigo Santos em representação da Associação 
de Cegos e Amblíopes de Portugal
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Balanço longe das expetativas
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A falsidade do relatório do 
FMI, prova que este é um 
documento profundamen-
te ideológico, muito pare-
cido com uma encomenda.
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O agravamento brutal dos 
impostos sobre os rendi-
mentos do trabalho não 
poupa os vencimentos dos 
trabalhadores e pensionis-
tas com deficiência.
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LEGISLAÇÃO

Despacho n.º 13654/2012
DR n.º 204, Série II de 22/10/2012
Aditamento ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 15 
de junho de 2004, que definiu as condições de dispensa e 
utilização de medicamentos para o tratamento da esclero-
se múltipla;

Portaria n.º 335/2012
DR n.º 205, Série I de 23/10/2012
Define e regulamenta os termos e as condições da atribui-
ção dos apoios sociais previstos no n.º 5 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 88/2012, de 18 de Outubro;

Portaria n.º 344/2012
DR n.º 208, Série I de 26/10/2012
Estabelece os termos e os procedimentos da reavaliação 
dos escalões de rendimentos e da composição do agre-
gado familiar, sempre que se verifique alteração daqueles 
elementos, de que depende a determinação dos montan-
tes do abono de família para crianças e jovens;

Despacho n.º 14242/2012
DR n.º 212, Série II de 02/11/2012
Altera o anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
239, de 13 de dezembro de 2010, que definiu as condi-
ções de dispensa e utilização de medicamentos prescritos 
a doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosan-
te, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e 
psoríase em placas;

Lei n.º 57/2012
DR n.º 217, Série I de 09/11/2012
2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, 
permitindo o reembolso do valor de planos poupança para 
pagamento de prestações de crédito à habitação;

Lei n.º 58/2012
DR n.º 217, Série I de 09/11/2012
Cria um regime extraordinário de proteção de devedores 
de crédito à habitação em situação económica muito 
difícil;

Lei n.º 59/2012
DR n.º 217, Série I de 09/11/2012
Cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habita-
ção e altera o Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de Novembro;

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/M
DR n.º 222, Série I de 16/11/2012
Estabelece as normas que visam a determinação, fixação 
e atualização das rendas das habitações sociais existen-
tes no território da Região Autónoma da Madeira;

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/M
DR n.º 222, Série I de 16/11/2012
Estabelece o regime de atribuição de um apoio financei-
ro, não reembolsável, aos trabalhadores em situação de 
desemprego, visando exclusivamente a comparticipação 
no pagamento dos encargos financeiros decorrentes da 
aquisição, construção e beneficiação de habitação própria 
permanente e do arrendamento para fins habitacionais;

Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/M
DR n.º 223 Série I de 19/11/2012
Cria a Rede Regional de Cuidados Paliativos da Região 
Autónoma da Madeira e estabelece as normas enquadra-
doras gerais do seu regime jurídico, no que se refere à 
sua organização e ao seu funcionamento, em obediência 
aos princípios e normas estabelecidos pela Lei de Bases 

dos Cuidados Paliativos, aprovada pela Lei n.º 52/2012, 
de 5 de Setembro;

Despacho n.º 15259/2012
DR n.º 230, Série II de 28/11/2012
Reforça a verba global para o financiamento dos produtos 
de apoio durante o ano de 2012;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autó-
noma da Madeira n.º 42/2012/M
DR n.º 233 Série I de 03/12/2012
Resolve apresentar à Assembleia da República a proposta 
de lei sobre majoração da proteção social na maternidade, 
paternidade e adoção;

Despacho n.º 15432/2012
DR n.º 234, Série II de 04/12/2012
Criação da Comissão ENDEF II com o objetivo de propor 
uma Estratégia Nacional para a Deficiência 2014-2020 
(ENDEF II);

Portaria n.º 411/2012
DR n.º 242, Série I de 14/12/2012
Primeira alteração à Portaria n.º 262/2011, de 31 de agos-
to que estabelece as normas reguladoras das condições 
de instalação e funcionamento das creches;

Decreto Legislativo Regional n.º 39/2012/M
DR n.º 247, Série I de 21/12/2012
Adapta à Região Autónoma da Madeira as alterações ao 
atual Código do Trabalho;
Despacho n.º 16313/2012
DR n.º 247, Série II de 21/12/2012
Lista de produtos de apoio;

Lei n.º 66/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Procede à sexta alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro, à quarta alteração à Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à décima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, 
determinando a aplicação do regime dos feriados e do 
Estatuto do Trabalhador-Estudante, previstos no Código 
do Trabalho, aos trabalhadores que exercem funções 
públicas, e revoga o Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de 
agosto, e o Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de Junho;

Portaria n.º 429/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Estabelece o Fator de Sustentabilidade a aplicar às pen-
sões iniciadas em 2013;

Lei n.º 66-A/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2013;

Lei n.º 66-B/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Orçamento do Estado para 2013;

Portaria n.º 432-A/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Atualiza para 2013 as pensões mínimas da Segurança 
Social e Caixa Geral de Aposentações;

Decreto-Lei n.º 266-B/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Estabelece o regime de determinação do nível de con-
servação dos prédios urbanos ou frações autónomas, 

arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria 
de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de con-
servação do edificado, e que revoga os Decretos-Leis n.ºs 
156/2006, de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 266-C/2012
DR n.º 252, Série I de 31/12/2012
Procede à adaptação à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, 
na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 31/2012, de 
14 de agosto, do Decreto-Lei n.º 158/2006, de 8 de agos-
to, que estabelece os regimes de determinação do rendi-
mento anual bruto corrigido e de atribuição do subsídio de 
renda, e do Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de agosto, que 
regula os elementos do contrato de arrendamento e os 
requisitos a que obedece a sua celebração;

Portaria n.º 3-A/2012
DR n.º 3, Série I de 04/01/2013
Cria a medida de Apoio à contratação de desempregados 
com idade igual ou superior a 45 anos, via Reembolso da 
Taxa Social Única (TSU), de ora em diante designada por 
Medida;

Portaria n.º 3-B/2012
DR n.º 3, Série I de 04/01/2013
Segunda alteração à Portaria n.º 92/2011, de 28 de feve-
reiro, que regula o Programa de Estágios Profissionais;

Decreto-Lei n.º 1/2013
DR n.º 4, Série I de 07/01/2013
Procede à instalação e à definição das regras do fun-
cionamento do Balcão Nacional do Arrendamento e do 
procedimento especial de despejo;

Portaria n.º 9/2012
DR n.º 7, Série I de 10/01/2013
Regulamenta vários aspetos do Procedimento Especial de 
Despejo;

Decreto-Lei n.º 3/2013
DR n.º 7, Série I de 10/01/2013
Determina que durante o ano de 2013 o pagamento do 
montante adicional das pensões de invalidez, velhice 
e sobrevivência atribuídas pelo sistema de segurança 
social, referente ao mês de dezembro, relativamente aos 
pensionistas cuja soma das pensões seja igual ou supe-
rior a (euro) 600, e do subsídio de Natal dos aposentados, 
reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de 
Aposentações, seja efetuado em duodécimos;

Despacho n.º 796-B/2013
DR n.º 9, Série II de 14/01/2013
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte 
para o ano de 2013;

Declaração de Retificação n.º 2/2013
DR n.º 11, Série I de 16/01/2013
Retifica o Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de janeiro, do 
Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, que 
determina que durante o ano de 2013 o pagamento do 
montante adicional das pensões de invalidez, velhice 
e sobrevivência atribuídas pelo sistema de segurança 
social, referente ao mês de dezembro, relativamente aos 
pensionistas cuja soma das pensões seja igual ou supe-
rior a (euro) 600, e do subsídio de Natal dos aposentados, 
reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de 
Aposentações, seja efetuado em duodécimos, publicado 
no Diário da República n.º 7, 1.ª série, de 10 de janeiro de 
2013;
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EDITORIAL

Miséria 
premeditada
Não se passa por um café ou em 

uma qualquer rua que não ouça-
mos pessoas a queixar-se da má 

vida que levam e que, cada vez mais, se 
agudiza. Houve tempo em que aqui escre-
víamos com o desânimo de ver a maioria 
dos nossos concidadãos alegremente 
afastados dos graves problemas como 
se nada fosse com eles. Hoje, porém, a 
situação é diferente se bem que a grande 
maioria ainda está longe de abraçar uma 
verdadeira alternativa desta política volun-
tariamente criminosa.
Para chegarmos aqui corremos um longo 
caminho que começou em 1976 e que su-
cessivos governos foram efectuando polí-
ticas que tinham por fim acabar com o es-
tado social surgido do glorioso 25 de abril, 
mas em cada momento faziam as políti-
cas retrógradas possíveis em cada mo-
mento, Daí que foram precisas décadas 
para chegarmos a esta miséria premedi-
tada. Todos os governos concorreram, a 
partir de 1976, para a fome, a doença, o 
desemprego e toda a sorte de desgraças 
que afligem os portugueses. Se há um 
septuagenário japonês, ministro, que afir-
ma que é preciso matar os velhos que fa-
zem mal às finanças, aqui neste país onde 
vivemos essa política já está em execu-
ção. Pois com que objectivos se atacam a 
saúde, o emprego, a segurança social, as 
pensões miseráveis, ao lado de pensões 
dos grandes senhores de centenas de mi-
lhares de euros por mês? Porque razão se 
gasta dinheiro, público e privado, a cons-
truir quadros superiores se a seguir estes 
mesmos quadros são convidados a emi-
grar?!.Porque razão se aumenta impostos 
enquanto bens necessários aumentam 
assustadoramente e os salários descem, 
havendo até um banqueiro que afirma que 
o povo aguenta mais austeridade ao mes-
mo tempo que oferece trabalho à borla 
para os desempregados?!...
Os tempos actuais e os que se aproxi-
mam são de muita luta nas empresas, 
nas urnas de votação e nas ruas. Todavia, 
é necessário ter cuidado com os oportu-
nistas que nestes tempos de crise sempre 
aparecem e, não aparecendo apresentar 
alternativas, querem levar-nos para uma 
sociedade mais esclavagista. Quando 
vemos manifestantes mascarados e a 
provocar distúrbios teremos que nos per-
guntar a quem interessa isto. Os tempos 
de miséria e de confusão são terreno fértil 
para “salvadores” de extrema-direita.

António Matos de Almeida

O Decreto-Lei 3/2008, de 7 de 
Janeiro determinou a trans-
formação das escolas de 

ensino especial em Centros de Re-
cursos para a Inclusão (CRI). Criou 
as escolas de referência e unidades 
especializadas, uma forma de se-
gregação “soft”, cujo único objectivo 
era concentrar recursos para investir 
menos na educação dos alunos com 
deficiência.
A presente Portaria volta novamente 
atrás e faz renascer as escolas de 
ensino especial. Não pretendendo o 
Governo dotar as 
escolas do ensi-
no regular com os 
meios necessários 
para que estes 
alunos possam aí 
cumprir a escola-
ridade obrigatória, 
usa uma forma pe-
culiar que lhe per-
mita afirmar que os 
alunos com defici-
ência frequentam 
a escola regular, 
muito embora pas-
sem a maior parte 
do seu tempo de 
aulas na escola se-
gregada. 
Em Portugal as po-
líticas educativas 
não são devida-
mente pensadas, 
não têm por base 

uma análise das condições concretas 
das escolas e muito menos os inte-
resses dos alunos. Decide-se num 
determinado sentido e mais tarde vol-
ta-se atrás nas decisões. Infelizmente 
nunca para melhor. Quem paga esta 
navegação à vista são as crianças e 
jovens, os pais, os professores, em 
suma a sociedade em geral.
Passo a passo, Portugal está a regre-
dir a um tempo que julgávamos não 
poder voltar a existir. Um tempo de 
exclusão, de segregação, de manter 
crianças e jovens com deficiência 

armazenadas iso-
lando-as do con-
tacto com os seus 
pares. 
No mesmo senti-
do se pronuncia 
a FENPROF já 
que, em comuni-
cado, salienta que 
"num documento, 
bastante sucinto, 
publicado na sua 
página, o MEC faz 
um balanço da sua 
atividade durante 
o ano de 2012. É 
de lamentar que, 
no balanço da 
sua atividade, o 
MEC não refira 
os alunos com 
NEE nem a EE.
O esquecimento 
só poderá ser por 

vergonha, porque a equipa de Nuno 
Crato, durante o ano de 2012, conti-
nuou a assumir posições e publicou 
legislação contrárias a todos os com-
promissos assumidos internacional-
mente, pelo Estado Português, no 
que à Educação Especial diz respeito.
Aquela organização sindical de pro-
fessores afirma ainda que " Nuno 
Crato implementou o alargamento 
da escolaridade obrigatória para 12 
anos mas não garantiu a igualdade de 
oportunidades para todos os alunos.
Estas medidas só criam exclusão e a 
segregação destes alunos e das suas
famílias.
Nuno Crato desrespeita todos os dias 
todos os alunos quando permite que
turmas com alunos com NEE funcio-
nem com mais de 20 alunos e com 
mais de 2 alunos com NEE.
O MEC desrespeitou, também, e con-
tinua a desrespeitar, os docentes da 
EE, criando conflitos entre os docen-
tes ao legislar normas diferentes para 
docentes dos quadros e docentes 
contratados.
A FENPROF adianta ainda que "Os 
preâmbulos das legislações e dos 
documentos oficiais sobre Educação 
que referem a Educação Inclusiva 
como uma preocupação são contrá-
rias às medidas Os preâmbulos das 
legislações e dos documentos oficiais 
sobre Educação que referem a Edu-
cação Inclusiva como uma preocupa-
ção são contrárias às medidas que 
implementa.

Estamos a regredir 
na educação
A Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de Novembro 
determina que os alunos com currículos específicos 
alternativos que frequentaram o ensino básico passarão 
a ter 5 horas lectivas semanais nas escolas regulares e 
as restantes 20 horas nos Centros de Recursos para a 
Inclusão ou IPSS, o que constitui mais um gravíssimo 
retrocesso no processo de inclusão das crianças e 
jovens com deficiência na escola regular, que Portugal 
se comprometeu a implementar. 

Passo a passo, 
Portugal está 
a regredir a 

um tempo que 
julgávamos não 
poder voltar a 

existir. Um tempo 
de exclusão, de 
segregação, de 
manter crianças 

e jovens com 
deficiência 

armazenadas 
isolando-as do 

contacto com os 
seus pares. 
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CENTRAIS

O primeiro pressuposto errado do 
FMI prende-se com o nosso sis-
tema de pensões. O sistema de 

pensões português é um dos principais 
visados nas soluções apontadas pelo 
Fundo Monetário Internacional para o 
corte na despesa pública. Mas o retrato 
dos pensionistas da Segurança Social 
revela que 88% têm reformas inferiores 
a 600 euros. Acima dos 5 mil euros men-
sais, contam-se apenas 965 reformados. 
Com as afirmações do representante do 
FMI em Portugal, revelam-se dois tipos 
de ignorância: (1) Que não conhece a 
importância do sistema de pensões na 
diminuição da pobreza em Portugal; 
(2) Que não sabe o que é um sistema 
de pensões que se baseia na lei que 
o Estado, se for pessoa de bem, deve 
respeitar, a qual estabelece que os pen-
sionistas têm direito a uma pensão de 
acordo com as remunerações que des-
contaram e com o período de tempo que 
contribuíram. 
Segundo o INE, em 2011, 42,5%, ou 
seja, 4.488.926 portugueses estariam 
na situação de pobreza se não existis-
sem transferências sociais, que incluem 

as pensões. Com as transferências 
sociais, aquela percentagem diminui 
para 18%, o que corresponde ainda a 
1.901.192 de portugueses a viver com 
menos de 360€ por mês (14 meses). 
Portanto, as transferências fazem re-
duzir o número de por-
tugueses a viver na 
pobreza em 2.587.734. 
Deste total, 69,8%, ou 
seja, 1.806.238 portu-
gueses só não vivem 
em situação de pobre-
za devido a receberem 
pensões. Os portugue-
ses que não estão na 
situação de pobreza 
devido às outras
prestações sociais 
(não considerando as 
pensões) são 781.495. 
E interessa lembrar 
mais uma vez que o li-
miar da pobreza oficial 
é de cerca de 360€ 
(14 meses), e quem 
auferir mais do que 
este valor já não é con-

A falsidade do relatório do FMI, ou  melhor as várias 
falsidades nele contidas já foram realçadas por 
várias vezes, deixando a nu a fragilidade técnica 
do documento, para não dizer outra coisa. O que 
ali está é um documento profundamente ideológico, 
muito parecido com uma encomenda. O alvo é o 
Estado social tal como o conhecemos e a ideia é a 
da criação de um Estado mínimo, assistencialista e 
pouco mais. O problema é que está por provar que 
este Estado seja mais barato. O que está provado é 
que quem perde são os cidadãos.

A falsidade de relatórios 
que nem de encomenda

siderado pelo governo como pobre.
Afirmar como fez Abebe Selassie, che-
fe da missão do FMI na “troika” que as 
“pensões que são menos dirigidas em 
termos de redução de pobreza de ido-
sos” de que “os outros gastos sociais” é 
revelar uma grande ignorância sobre a 
realidade portuguesa ou mentir desca-
radamente.
Já em 2010, a despesa com a proteção 
social por habitante em Portugal era 
apenas 56,2% da média da UE27; 29,7% 

da Dinamarca; 43% da 
Alemanha; 24% da do 
Luxemburgo, etc. E 
mesmo assim o FMI 
defende a sua redução. 
Espantoso!

Outros 
factos que 
desmentem o 
relatório
Causam perplexidade 
alguns dos pressupos-
tos do relatório e indig-
nação as conclusões 
correspondentes. Em 
primeiro lugar, parte 
da despesa total do 
Estado está fora do re-
latório. Há valores que 

assustam, encargos conhecidos e que 
os portugueses têm que pagar sobre os 
quais não se fala. Entre outros, em nú-
meros aproximados: 20 000 milhões de 
despesas das PPP, cerca de 60 000 mi-
lhões do sector empresarial do Estado, 
incluindo empresas públicas no períme-
tro das Administrações Públicas, 7 000 
milhões de dívidas associadas ao BPN, 
3 000 milhões de perdas de contratos 
derivados das taxas de juro adquiridos 
por empresa públicas. “
Um outro comentário é uma interroga-
ção. Como se chegou a tal desgoverno?
Importa não esquecer que tal se deve 
a uma destruição gradual da Adminis-
tração Pública iniciada em meados de 
2000, enfraquecendo-a, governando-a 
através de gabinetes, ensopando-a de 
comissários políticos, com os seus luga-
res dependentes do ministro e Governo 
de momento, sem carreiras públicas, que 
foram entretanto extintas e destruídas.
Outro comentário é devido à Adminis-
tração Pública que vive hoje "em funda 
depressão, desprestigiada e sem auto-
-estima".
É olhada como despesa, não como ser-
viço. Os seus cerca de 600 000 traba-
lhadores são vistos como dispensáveis, 
redundantes. A opinião pública é traba-
lhada de forma a dividir a sociedade: 
encara-se o trabalho de serviço públi-
co como inútil. A sociedade e a opinião 

Segundo o 
INE, em 2011, 

42,5%, ou seja, 
4.488.926 

portugueses 
estariam na 
situação de 
pobreza se 

não existissem 
transferências 

sociais, que 
incluem as 
pensões.
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Os trabalhadores do sector pri-
vado e pensionistas com defi-
ciência veem baixar, respecti-

vamente, mais de 100 euros mensais 
e mais de 200 euros mensais, os 
escalões de IRS que os isentavam 
do pagamento deste imposto. A esta 
perda soma-se a sobretaxa de 3,5%, 
a que também não foram poupados.
Em 2012, o vencimento de um traba-
lhador com deficiência, não casado, 
estava isento de 
IRS até ao limite de 
1.391,00. Em 2013 
este limite desceu 
para 1.290,00 eu-
ros. No caso dos 
pensionistas, em 
2012, a isenção ve-
rificava-se, até ao li-
mite 1.693,00, tendo 
sido alterada para 
1.487,00 em 2013.
Se a descida real 
dos rendimentos de 
trabalho vai ter re-
percussões desas-
trosas na vida dos 
portugueses em ge-

ral, os trabalhadores com deficiência, 
sem alternativas para fugir aos custos 
acrescidos a que têm de fazer face, 
e que resultam na sua esmagadora 
maioria da incapacidade do Estado 
para eliminar as barreiras físicas, de 
comunicação e de informação, serão 
particularmente afectados por este au-
mento de impostos.
A Associação Portuguesa de Defi-
cientes repudia que o esforço pedido 

aos portugueses 
para baixar o défi-
ce e pagar os juros 
obscenos, exigidos 
pela Troika pelos em-
préstimos ao País, 
tenha de ser quase 
totalmente suporta-
do pelos trabalhado-
res e pensionistas. 
Mais repudia que 
esse esforço atinja 
trabalhadores com 
baixos rendimentos 
e grupos vulneráveis 
como é o caso das 
pessoas com defici-
ência.

Impostos não 
poupam pessoas 
com deficiência

A APD repudia 
o esforço 

pedido aos 
portugueses 
mais pobres 
para baixar 
o défice e 

pagar os juros 
obscenos, 

exigidos pela 
Troika 

O agravamento brutal dos impostos sobre 
os rendimentos do trabalho para 2013, não 
poupa os vencimentos dos trabalhadores 
e pensionistas com deficiência, o que 
comprova a insensibilidade social deste 
Governo. O Orçamento para este ano é um 
ataque frontal e violento aos que menos têm.

têm vindo a reclamar maior penalização 
do serviço público, descredibilizando a 
Função Pública, criando divisões e cli-
vagens na sociedade. 
Agora, é de um provincianismo arrepian-
te e não deixa de ser curiosa e contradi-
tória a crença quase cega nos técnicos 
das organizações internacionais – que 
são função pública internacional – e a 
desagregação correspondente da Admi-
nistração Pública Portuguesa.
E a verdade é que sem por de pé uma 
visão de serviço, a Administração con-
tinuará à deriva, num momento em que 
todos nos deveríamos mobilizar para ul-
trapassar momentos tão difíceis.
Não há democracia, um país forte e com-
petitivo, com corrupção controlada, com 
uma Administração e organizações fra-
cas e subalternizadas, desprestigiadas.

E esta dívida é de 
quem?
A maior parte das famílias portuguesas 
(63%) não devia nada aos bancos ou 
a qualquer outra instituição financeira, 
em 2010. A conclusão é de um estudo 
do banco de Portugal e do INE chama-
do Inuqérito à Situação Financeira das 
famílias. Nção é um estudo novo, pelo 
que aquela afirmação de que andámos 
a gastar acima das nosssas possibilida-
des foi uma bem montada estratégia de 

comunicação a carecer de veracidade. 
A maior parte das dívidas das famílias 
dizia respeito `aquisição de habitação 
(23,5% das famílias está a pagar em-
préstimos contraídos para adquirir habi-
tação principal. Poucas famílias tenham 
outras dívidas (3,3% tinham contraído 
outros empréstimos para adquirir ou-
tros imóveis, 13,3% tinham contraído 
empréstimos para outros fins e apenas 
7,5% estavam a pagar empréstimos ob-
tidos com cartão de crédito, linhas de 
crédito e descobertos bancários.
Curiosamente quem deve é quem tem 
maiores rendimentos e riqueza (nos 
10% das famílias com maior rendimento, 
57,4% das famílias eram devedoras; no 
grupo das 20% com menor rendimento 
apenas 18,4% estavam endividadas.
Conclui-se ainda que quem mais deve 
é quem mais tem (a dívida mediana da 
classe de rendimento mais elevado é 
cerca de duas vezes maior do que a da 
classe de rendimento mais baixo, a dívi-
da mediana da classe de riqueza mais 
elevada é quase seis vezes maior do 
que a da classe de riqueza mais baixa).
Portanto, quando lhe disserem que está 
a viver acima das suas possibilidades, 
tem duas possibilidades, ou ri-se na 
cara do ignorante ou esfrega-lhe estes 
dados na cara para aliviar a ignorância 
atrevida.
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CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o 
dia 23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Praceta Bento Moura de Portu-
gal, (Centro de Infância da Venda Nova) – 2700-109 
Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Aprovação do Regulamento Interno;
Ponto 4. Informações
Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Braga
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o 
dia 23 de Fevereiro, pelas 13,30 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 
Braga, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
 Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Angra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando 
cumprimento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local de Angra 
do Heroísmo, para o dia 20 de Fevereiro, pelas 
14,00 horas, na Sede da Delegação, sita na Rua Dr. 
Sousa Meneses  – 9700-070 Angra do Heroísmo, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Cascais
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o 
dia 23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na R. D. Luis da Cunha – Pai 
do Vento – 2755-283 Alcabideche,  com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Evora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora, para o 
dia 23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na Pça. da Liberdade, 1 – 7150 
Borba, com a seguinte:
Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Leiria
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 
23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 
2430-276 Marinha Grande, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Funchal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Funchal, para o 
dia 15 de Fevereiro, pelas 17,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Rua da Venezuela, 48 – R/C – 
Br. da Nazaré – São Martinho – 9000-127 Funchal,  
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Lisboa
Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea 
f) dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 23 de Março, pelas 13.00 horas, na Sede 
Nacional, sita no Largo do Rato, 1B – 1250-185 
Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades referente a 2012;
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório 
e Contas do Exercício de 2012 e Parecer do                         
Conselho Fiscal;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Castelo Branco
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Castelo Branco, 
para o dia 23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, 
na Sede da Delegação, sita na R. Comendador 
Mendes Veiga, 11/13 – 6200-147 Covilhã,  com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Amarante
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas no n.º 4 do 
Artigo 45.º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes, convoco a Assembleia Local Eleito-
ral de Amarante para o dia 9 de Março de 2013. 
A mesa de voto funcionará na Rua do Salto, 1101 
AC – Edifício do Salto – São Gonçalo – 4600-281 
Amarante e estará aberta das 14.00 às 17,00 horas. 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Chaves
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o dia 
23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita na Urbanização Sá Taqueiro – Praceta 
Bernardim Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos – 5400-115 
Chaves,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Estarreja
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Estarreja, para o 
dia 23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação  sita na R. Dr. Pereira de Melo, 274 
-  3860-375 Estarreja,  com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Paredes
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o 
dia 16 de Fevereiro, pelas 09,30 horas, na Sede da 
Delegação, sita em Bairro “O Sonho” R. Francisco 
Teixeira do Couto Bl. 5 – c/v – 4580 Paredes,  com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 30 de Janeiro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

São Miguel
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do S. Miguel, para o 
dia 28 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na R. Bento José Morais, 3 – S. 
Pedro - 9500-772 Ponta Delgada, com a seguinte:
Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Porto
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 
16 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Cerco do Porto – Edifício 33, 
nº 1057 – 4300-122 Porto, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Seixal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do Seixal, para o dia 
17 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita na Rua dos Carpinteiros de Machado, 
18 – 2840-511 Seixal, com a seguinte:
Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Setúbal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 16 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Praceta D. Duarte, 2 – 2830- 257 
Barreiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Sintra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 
23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 
Mem Martins,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2012;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2012;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 30 de Janeiro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Vitor Manuel Reis da Cruz

Nota: Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de associados 
para o seu funcionamento, a Assembleia terá início uma hora depois, qualquer que 

seja o número de sócios presentes
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NOTÍCIAS AGENDA

Braga
APD realiza Assembleia 
No próximo dia 23 de Fevereiro, a APD Braga realiza 
a Assembleia para Discussão e Aprovação do Rela-
tório de Atividades e Contas do Exercício de 2012.
 
Encontros mensais 
Encontros mensais na sede da delegação de Braga 
da APD, com inicio às 14.00h:
2 de Março; 6 de Abril; 4 de Maio; 1 de Junho.

Saídas e passeios
As saídas com sócios, com maiores dificuldades de 
locomoção vão acontecer dia 20 de Março e dia 17 
de Abril.
O passeio anual com sócios, realizar-se-á na segun-
da quinzena de Maio.
A Colónia de Férias acontecerá de 25 de Junho a 4 
de Julho. As inscrições estarão abertas de 2 Março 
a 15 de Maio na sede da delegação.
Atenção ao Grupo de bordados e cavaquinho. Re-
lembramos que o Serviço Social e atendimento psi-
cológico continuam a realizar-se semanalmente na 
sede da delegação.

Porto
Assembleia e festa de Carnaval
A Delegação Distrital do Porto da APD, levará a efei-
to no dia 16 de Fevereiro a Assembleia Distrital e 
respectiva Apresentação do Relatório de Activida-
des e Contas do Ano 2012. Ainda no mesmo dia 
realizará o almoço convívio e a Festa de Carnaval.

A 29 de Outubro, reuniu, com a empresa Clarim – 
Serviços de Transportes Personalizados, onde 

foram apresentados os serviços que a mesma possui 
para pessoas com mobilidade reduzida. 
Reuniu, no dia 3 de Novembro, com o coordenador 
do Projecto Andebol 4 All –Prof. Jorge Escada, no se-
guimento da filiação da APD-Porto na Federação de 
Andebol de Portugal, e a fim de definir conjuntamente 
o calendário das actividades 2012/2013.
Ainda no mesmo dia, participou no 21.º Encontro Na-
cional de Deficientes, intitulado “Dar voz aos deficien-
tes e suas associações por uma vida digna e inclusiva” 
, organizado pela CNOD no Auditório do TECMAIA. 
Esteve presente, no dia 10 de Novembro, na Acção 
de Formação “Capacitar para Dinamizar e Otimizar a 
Intervenção”, organizada pela Direcção Nacional da 
APD, e que se realizou nas instalações de Vila Nova 
de Gaia da Delegação Distrital do Porto.
De acordo com o estabelecido nos Estatutos da APD, 
levou a efeito, a 17 de Novembro, a Assembleia Distri-

tal e respectiva Apresentação do Plano de Actividades 
e Orçamento para o ano 2013. No mesmo dia realizou 
o almoço convivo e a tradicional Festa de Magusto. 
Participou, a 28 de Novembro, na Conferência “ Aci-
dentes de Trabalho”, iniciativa da ANDST - Associa-
ção Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho, 
que teve lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia 
de Ramalde. 
Integrado nas Comemorações do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, no dia 3 de Dezembro, 
levou a efeito as seguintes iniciativas: 
- Esteve presente na Baixa do Porto a distribuir panfle-
tos alusivos à causa; 
- Participou no dia do Desporto Adaptado, iniciativa do 
Agrupamento de Escolas João da Silva Correira , em 
São João da Madeira, com um Jogo de Demonstra-
ção de Basquetebol em Cadeira de Rodas.
- Entrevista para o Programa Portugal em Directo da 
RTP, na Piscina Municipal Custóias. 
No âmbito das festividades natalícias, a Delegação 
Distrital do Porto da APD, realizou no dia 14 de De-
zembro o Jantar de Natal para todos os funcionários, 
colaboradores e dirigentes, e no dia 18 a Festa de Na-
tal para os utentes do CAO. 
Reuniu, a 12 de Dezembro, com o coordenador do 
Projecto Andebol 4 All –Prof. Jorge Escada, a fim de 
debater assuntos relacionados com o campeonato 
desta modalidade. 
A 29 de Dezembro, participou numa demonstração de 
Andebol em Cadeira de Rodas no Pavilhão Municipal 
de Santa Cruz do Bispo. 

Porto
Delegação desdobra-se em inúmeras actividades
A Delegação do Porto não pára. Tanto reúne com 
empresas de transportes para resolver problemas 
de mobilidade para as pessoas com essa 
capacidade reduzida como promove o desporto, 
previne os acidentes de trabalho e colabora nas 
grandes linhas de acção da política reivindicativa 
dos movimentos associativos de deficientes.

Campanha UVA apoia APD
Até 17 de Fevereiro a campanha UVA angaria apoios para a Associação 
Portuguesa de Deficientes. Nesse dia, a Corrida/Caminhada de São 
Valentim coloca todos a andar na mesma direcção. E fazemos a festa 
em Belém com muita música e animação. 

Dia 17 de Fevereiro o desporto e o convívio vão estar de mãos dadas para 
assinalar o encerramento da campanha UVA – Unir, Vencer, Ajudar, acção 
de angariação de fundos para a Associação Portuguesa de Deficientes 

(APD) lançada em meados de Janeiro. 
Às 10h é dado o tiro de partida a Corrida/ Caminhada de São Valentim, uma ini-
ciativa inédita que visa reunir o máximo de participantes, unidos por uma causa 
comum, independentemente da sua condição. O local de arranque será a Av. Bra-
sília, na interseção com o viaduto da Av. Infante Santo, junto ao Museu do Oriente. 
E o destino é Belém, 
A partir do meio-dia, junto à Torre de Belém, vai ter lugar uma grande festa com 
a presença dos Sétima Legião, Mário Laginha, Valete, Samorah e José Fanha – 
artistas que, desde a primeira hora, se associaram à iniciativa – além de outros 
convidados que se vão juntar ao evento. Estão todos – mas todos mesmo! – con-
vidados para se juntarem a nós.
Existem diversas formas de participar na campanha: pode inscrever-se na prova 
de dia 17 de Fevereiro (adquirindo um pack composto por uma t-shirt e um dorsal 

numerado, por 10 euros, ou um pack para duas pessoas, por 16 euros) ou fazer 
um donativo na conta da campanha (Conta 0035 0675 00046019 330, da Caixa 
Geral de Depósitos).
Além de poder fazer a sua inscrição na sede da APD (Largo do Rato, nº 1 -B, 
em Lisboa) ou nas suas delegações de Sintra, Barreiro, Amadora e Cascais, a 
campanha conta com diversas bancas de rua: nas estações Oriente e Marquês 
de Pombal do metropolitano de Lisboa (de 28 de Janeiro e de 4 a 11 de Feverei-
ro, respectivamente); no Centro Comercial Dolce Vita Miraflores (de 25 a 27 de 
Janeiro) e no Centro Comercial Dolce Vita Central Park, em Linda-a-Velha (de 28 
de Janeiro a 3 de Fevereiro); nas estações da CP de Areeiro, Cascais e Sete Rios 
(de 8 a 15 de Fevereiro).
Acompanhe as diversas iniciativas, novidades e depoimentos que surgirão no site 
da campanha (www.apduva.pt) e associe-se a este movimento que pretende con-
trariar o pessimismo e entrar em 2013 com certeza de que este será um ano para 
todos, construído por todos.


