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Os prestigiados prémios 
Dignitas 2012, iniciativa 
da APD, já foram entre-
gues.
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Comemoramos o 25 de 
Abril com a certeza de 
que “venceremos o medo, 
prolongaremos Abril e 
construiremos o futuro”.

Desemprego a cifrar-se em 17,6%. Em 2012 menos 
495.462 atendimentos nas urgências hospitala-
res, menos 828.918 atendimentos nas urgências 

dos centros de saúde e menos 1,7 milhões das consultas 
presenciais nos centros de saúde. 17,9%, de pessoas 
em risco de pobreza e exclusão social. Tudo isto são ra-
zões mais que válidas para que os portugueses protes-
tem contra políticas que arrastam o País para o abismo. 
Ainda mais se justifica o protesto dos portugueses quan-

do se anuncia o corte de mais 4 mil milhões nas funções 
do Estado, o despedimento de trabalhadores da Admi-
nistração Pública, entre outras medidas que terão efei-
tos desastrosos na já degradada situação do País. 
O entendimento do que deve ser o Estado Social por 
parte deste Governo está patente na decisão tomada re-
centemente de retirar o complemento por dependência 
a pessoas com deficiência que tenham pensões acima 
dos 600,00 euros. Para pessoas com despesas acres-

cidas, cujo montante é elevado como foi provado pelo 
CES, esta decisão vai agravar as situações de pobreza 
em que já viviam.
Por isso a APD apela a todas as pessoas com deficiên-
cia para que façam ouvir a sua voz nas manifestações 
que decorrerão um pouco por todo o País. Dizer não ao 
empobrecimento dos portugueses, ao sistemático au-
mento do desemprego, à degradação da economia na-
cional, é um imperativo democrático.
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DESTAQUE+

O povo é quem mais ordena

A grande maioria das 
mulheres continua a ser 
discriminada em muitas 
situações
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Humberto Santos dei-
xa presidencia da APD e 
escreve texto sobre a sua 
experiência nesta associa-
ção.
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OPiniãO

A opção de reduzir o défice do Estado 
à custa de áreas essenciais, como é 
o caso da educação, é um erro que 

custará muito caro aos cidadãos portugue-
ses e ao País. É contra esta visão que todos 
os portugueses devem levantar a sua voz. 
Sobretudo, numa altura em que, no nosso 
País, as ameaças à escola pública de quali-
dade assumem proporções inqualificáveis e 
que, no caso da educação inclusiva, põem 
em causa os princípios e valores da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.
Os alunos, inseridos em turmas cada vez 
maiores, colocados em escolas que por ve-
zes distam muitos quilómetros da sua área 
de residência em zonas em que a oferta de 
transportes é reduzida, com menos profes-
sores, que por sua vez têm menos dispo-
nibilidade para os acompanhar, atulhados 
que estão em carga administrativa e sem 
condições de higiene, conforto e segurança 
são seriamente prejudicados na sua apren-
dizagem e na sua socialização.
Há relatos alarmantes de crianças que che-
gam às escolas sem terem jantado, nem 
tomado o pequeno-almoço, de alunos do 
ensino superior que se veem coagidos a 
abandonar os estudos e outros que se ali-
mentam de cereais porque não têm dinheiro 
para fazer as refeições regulares. Dizem-
-nos que cada vez há menos alunos com 
deficiência a frequentar o ensino superior. 
Aprovam-se diplomas que têm como único 
objetivo retirar os alunos com deficiência do 
ensino regular para os encaminhar para o 
ensino profissionalizante, onde ficarão re-
féns de um processo de formação segrega-
da, que já antes demonstrou servir somente 
para fazer engrossar o número das pessoas 
com deficiência que nunca conseguirão in-
tegrar o mercado de trabalho.
A Associação Portuguesa de Deficientes 
saúda todos os alunos portugueses, par-
ticularmente os alunos com deficiência, 
disponibilizando-se para, com eles, com os 
professores, os auxiliares e os pais, exigir 
que o Estado Português cumpra as dispo-
sições da Constituição da república Por-
tuguesa e da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência em matéria 
de educação.

Reduzir o 
défice do 
Estado à custa 
Educação é 
imoral

Felizmente, há 
cada vez mais 
exemplos de 

mulheres com 
deficiência que 
estudam, que 

trabalham, que 
publicam livros, 

que fazem teatro, 
cinema, o que for.

Mulheres com deficiência: 
o dia e a noite

“Escrever este texto é vir de uma longa ausência, é fazer a travessia 
de uma alegria e de uma interrogação que nos acompanha: a alegria 
de de sermos, a interrogação de sabermos para onde, para quê.”
“ A questão da maternidade e o imaginário coletivo”
 Teresa Joaquim

Se para qualquer mulher perten-
cer ao nosso imaginário coleti-
vo significa “vir de uma longa 

ausência”, então o que diremos do 
lugar das mulheres com deficiência no 
nosso imaginário coletivo? É isso que 
importa. Perceber que lugar ocupam 
essas mulheres: que forças, que fra-
quezas, que conquistas, que fracas-
sos essas mulheres sentem?
Começo por dizer o que já escrevi an-
teriormente: eu comparo a situação 
das mulheres com deficiência com o 
fosso entre ricos e pobres, a diferen-
ça entre o dia e a noite. Ou seja, há 
mulheres com deficiência que conse-
guem fazer uma vida normal (o que 
será isso da normalidade?), estudan-
do, trabalhando, tendo filhos, etc. Ou-
tras nem por isso: não chegam sequer 
a aprender a ler. Por isso, não gosto 
muito do termo dupla discriminação. 
Primeiro porque nem todas são discri-
minadas, segundo porque outro dia vi 
algo que nunca tinha visto: uma me-
nina com mongolismo de cor negra 
que falava alegremente ao telemóvel. 
O que dizer destas mulheres? Que 
vão ser triplamen-
te discriminadas 
por serem negras, 
com deficiência e 
mulheres? E por aí 
fora. É por isso que 
prefiro falar em 
múltiplas discrimi-
nações que não se 
esgotam no facto 
de serem mulhe-
res e terem uma 
deficiência. Será 
importante para 
estas mulheres 
que tenham uma 

boa educação, que tenham sobretu-
do apoio e modelos de mulheres com 
deficiência que conseguiram superar-
-se a si mesmas e singrar na vida. Só 
assim esta criança terá a ambição de 
o fazer, se falarmos só em discrimi-
nações esta criança vai ver/sentir só 
coisas más à sua volta e nunca verá 
o lado positivo das coisas, neste caso, 
de ter uma deficiência. nunca verá a 
deficiência como uma riqueza/alegria, 
mas sim como um fracasso e quiçá um 
castigo de Deus, como tanto gosta o 
nosso povo de classificar. Felizmente, 
há cada vez mais exemplos de mulhe-
res com deficiência que estudam, que 
trabalham, que publicam livros, que 
fazem teatro, cinema, o que for. Mas 
a grande maioria continua a ser discri-
minada em muitas situações como o 
aborto forçado, a esterilização, a vio-
lação, as ameaças, a falta de cuida-
dos de saúde e de educação, a falta 
de acesso à cultura, etc.
Estamos num encontro com deputa-
dos ao Parlamento Europeu: pois é 
nos países mais desenvolvidos da Eu-
ropa que encontramos mais mulheres 

com deficiência realizadas e autóno-
mas, como por exemplo em França e 
inglaterra. Ao contrário dos países me-
nos desenvolvidos onde essas  mulhe-
res vivem situações de pobreza extre-
ma e de falta de condições mínimas. 
não quero com isto dizer que nos pa-
íses desenvolvidos também não haja 
discriminações, também as há com 
certeza, mas não na proporção dos 
países subdesenvolvidos. nós não 
imaginamos sequer o que se deverá 
passar por esse mundo fora.
Como refere Scully-uma mulher surda-
-muda universitária- no seu livro “Di-
sability Bioethics”, a deficiência tem 
dimensões biológicas, socioeconómi-
cas, discursivas, políticas, culturais, 
psicológicas e morais. É tudo isto que 
é preciso ter em conta quando se fala 
de deficiência e ainda mais no caso 
particular das mulheres.

Clara Belo, 
vogal da Direcção Nacional da APD 

e responsável pelo Pelouro das 
Mulheres

A grande maioria das mulheres continua a ser discriminada 
em muitas situações como o aborto forçado, a esterilização, 
a violação, as ameaças, a falta de cuidados de saúde e de 
educação, a falta de acesso à cultura, etc.

ACTUAL
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EDiTOriAL

Encruzilhada

São de incerteza os tempos que 
passamos. A nossa Associação 
Portuguesa de Deficientes passa 

tempos difíceis devidos à crise que os 
governantes sucessivos fizeram instalar 
em Portugal tal como sofre um ataque 
violento financeiro perpetrado por quem 
domina o nosso país. A somar a tudo 
isto a nossa associação vai passar por 
eleições que podem trazer-nos, durante 
algum tempo, alguns problemas. Devido 
a variados motivos, quer por indisponibi-
lidade, quer por cansaço, quer porque a 
idade não perdoa, muitos dos quadros 
que têm dirigido a nossa associação vão 
deixar de dar a sua colaboração enquan-
to dirigentes.
Porém, a Associação Portuguesa de 
Deficientes, APD, tem a força que lhe 
derem os seus associados e as outras 
pessoas que connosco têm colaborado. 
É nos tempos aparentemente mais di-
fíceis que o valor dos associados mais 
se faz sentir e nesses nós depositamos 
toda a confiança. Temos que agradecer 
àqueles que deixam os corpos sociais 
da nossa Associação toda a dedicação 
que às pessoas com deficiência deram 
e àqueles que agora entrarão o apoio e a 
compreensão que tanto necessitam para 
colocarem à frente de tudo a defesa dos 
direitos humanos das pessoas com de-
ficiência.
Vão ser dificílimos os tempos mais pró-
ximos não só porque os governos conti-
nuarão o ataque sem quartel aos nossos 
direitos, à nossa saúde, ao nosso traba-
lho, enfim, à nossa vida. não nos admira-
remos se descobrirmos que há gente no 
poder que nos querem ver mortos, quer 
como associação quer como cidadãos 
com deficiência. não temos dúvida que 
há gente para quem as pessoas com 
deficiência e as pessoas mais idosas 
devem morrer para que não sejam uma 
fonte de despesa em saúde, reformas e 
outras ajudas. É pela defesa da nossa 
vida que cá estamos dispostos a morrer 
de pé na luta por outras políticas em de-
fesa dos seres humanos sejam ou não 
pessoas com deficiência.
Vai mudar a Direcção da nossa Asso-
ciação o que pode implicar a mudança 
da direcção do nosso jornal. Pela nossa 
parte, estejamos onde estivermos, esta-
remos com os mais fracos, os despro-
tegidos, os explorados, os que segundo 
certo banqueiro tudo aguentam. A luta é 
nossa e ninguém a pode fazer por nós. 
Em frente pela dignidade!...

António Matos de Almeida

Prémio Dignitas 2012 
distingue reportagem 
“O Hospital” 

“Uma viagem ao dia-a-dia do Cen-
tro de reabilitação de Alcoitão, 
o hospital onde os doentes são 

utentes. Homens, mulheres, a espe-
rança numa segunda vida. A batalha 
da igualdade. Testemunhos que que-
bram a distância entre esta realidade 
e o mundo cá fora. Para que ninguém 
feche os olhos”, eis um apanhado do 
que retrata a reportagem da SiC, de 
Ana Sofia Fonseca, distinguida com o 
Prémio Dignitas 2012, numa cerimó-
nia que decorreu no Auditório da Fun-
dação Vieira da Silva.
nesta edição dos Prémios Dignitas, 
o trabalho vencedor na categoria im-

prensa foi de Vânia Maia, jornalista no 
Jornal de Letras e é sobre “Quando 
os gestos falam mais alto”. Em rá-
dio a peça eleita pelo júri do Prémio 
Dignitas foi “Driblar a Exclusão”, da 
responsabilidade de Teresa Dias Men-
des, jornalista na TSF. Por sua vez, 
na categoria Jornalismo Universitário 
o trabalho distinguido foi de Mafalda 
Pessanha “O Mundo das mãos”, aluna 
na Escola Técnica imagem e Comuni-
cação (ETiC).
no ano em que o Prémio Dignitas co-
memora a sua quinta edição, o júri de-
cidiu atribuir duas Menções Honrosas. 
Uma Menção Honrosa na categoria 

imprensa Escrita ao artigo “Braile. na 
biblioteca nacional”, da autoria de Jo-
ana Azevedo Viana, jornalista no Jor-
nal i, e uma Menção Honrosa na cate-
goria Televisão à reportagem “Caso de 
Discriminação com Deficiente”, de Su-
sana Piteira André, jornalista na Sic.
O Prémio Dignitas é um Prémio anual 
que distingue os melhores trabalhos 
jornalísticos, publicados ou difundidos 
nos órgãos de comunicação social 
portugueses, realizados por profissio-
nais da comunicação social, subordi-
nados ao tema da deficiência e que 
promovam a dignidade das pessoas 
com deficiência, os seus direitos hu-
manos e a sua inclusão social.
Este ano foram submetidas a análise 
do júri 34 peças jornalísticas. Um nú-
mero que revela a importância da pro-
moção da dignidade das pessoas com 
deficiência e motivo de orgulho para 
as entidades parceiras da Associação 
Portuguesa de Deficientes e do Pré-
mio Dignitas.

No passado dia 3 de maio, decorreu a entrega dos 
Prémios Dignitas 2012 que distinguiu a reportagem 
“O Hospital”, uma candidatura coletiva da SIC, 
representada pela jornalista Ana Sofia Fonseca.
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CEnTrAiS

nesta última edição do Jornal "As-
sociação" antes das eleições 
que irão por termo ao período 

de 21 anos em que mantive a respon-
sabilidade de coordenar a atividade da 
Associação Portuguesa de Deficientes 
(APD), impõem-se uma nota final da mi-
nha parte.
Quando em 1987 tomei posse pela pri-
meira vez nos órgãos sociais da APD, 
enquanto 2º secretário da mesa da as-
sembleia geral, estava muito longe de 
imaginar a longevidade desta relação, a 
sua dimensão e o impacto da mesma.
Acedi ao pedido que me foi dirigido para 
fazer parte dos corpos sociais desta en-
tidade, tendo desde logo dado nota que 
não percebia grande coisa de deficiên-
cia, nunca tinha vivenciado a realidade a 
não ser a minha própria. Filo, na altura, 
dentro do princípio que me tem acompa-
nhado ao longo da vida, concretamente, 
que todos sem exceção devem tentar 
disponibilizar o seu melhor préstimo nas 
causas com as quais se identifiquem, 
pelo que no meu caso, sendo uma pes-
soa com deficiência, por convicção e 
principio, entendi que deveria arriscar 
o meu contributo, mesmo que modesto.
Há 27 anos, quando entrei pela primeira 
vez pela porta do movimento associativo 
das pessoas com deficiência não tinha 
a mínima perspetiva do que me seria 
possível fazer e de que forma poderia 
ajudar, restava-me apenas mobilizar os 
meus conhecimentos e a minha experi-
ência de outras dimensões de atividade 

cívica, onde até então tinha estado en-
volvido.
Cinco anos mais tarde, em 1992, foi-
-me dirigida a proposta de assumir a 
Presidência da Direção nacional, sem-
pre avoquei perante os meus pares que 
fiquei tão admirado quanto assustado, 
por tão honroso quanto colossal convi-
te. na verdade sentia-me impreparado e 
desajustado para o papel que me esta-
va a ser proposto, daí a minha relutância 
inicial de aceitar o desafio. A erosão dos 
tempos apagou o registo da memória 
de como me conseguiram 
convencer, lembro-me, 
contudo, que vivi uns bons 
tempos em dúvida perma-
nente quanto à decisão 
tomada a qual me foi ator-
mentando até se esbater.
Perante tão elevada res-
ponsabilidade e simultane-
amente significativo repto, 
só me restava uma solução 
lançar mãos à obra, traba-
lhar muito, apreender mui-
to e tentar rodear-me das 
pessoas certas, na verda-
de foi um enorme desafio, 
diria mesmo muito arroja-
do, tive contudo o enorme 
privilégio de ser acarinha-
do e apoiado por homens e 
mulheres de excelência, de 
grande carater e dimensão 
humana, pessoas que de 
facto apostaram em mim 

Um ciclo que se encerra
um registo que se impõe

e tudo fizeram para me proporcionar 
uma experiência extraordinariamente 
marcante. 
Terei obviamente de reconhecer que um 
dos fatores decisivos que me permitiu 
desenvolver e aprofundar a minha pres-
tação em regime de absoluto voluntaria-
do, foi o entendimento que o Conselho de 
Administração da minha empresa teve 
quanto a esta minha atividade de índole 
cívico (por vezes com registo que roçou 
o profissionalismo, face ao tempo de afe-
tação), que levou a que me tenham dado 

o apoio e a disponibilidade, sem que, 
contudo, tal pudesse fazer perigar as 
minhas responsabilidades profissionais. 
Pelo que me cumpre registar publica-
mente o meu profundo agradecimento.
De realçar, o quadro de profissionais da 
organização (APD) que foram cruciais 
para que fosse possível levar à prática 
as decisões dos órgãos, a compreen-
são, a disponibilidade e a interajuda, em 
muitos casos sendo também o rosto da 
organização, num registo de grande pro-
fissionalismo e comprometimento com a 
causa que fundamenta a existência da 
Associação. O meu reconhecimento e 
um muito obrigado a todos sem exceção.
Ao longo das mais de duas décadas em 
que me foi incumbida a enorme honra 
e privilégio de coordenar a atividade da 
Associação Portuguesa de Deficientes, 
tive igualmente o prazer de interagir com 
centenas companheiros dos órgãos so-
ciais nacionais e nas delegações, gente 
que forma humilde e voluntariosamente 
deram o seu superior contributo, na ver-
dade um coletivo de excelência, gente 
que marca pela diferença dos seus va-
lores e do seu préstimo à comunidade. 
Pela minha parte a todos tentei disponi-
bilizar o meu melhor e com todos apren-
di, com alguns em particular vivenciei 
de facto um processo de crescimento 
incomensurável. na verdade, foram fun-
damentais, para mim e para o desenvol-
vimento da atividade e da organização. 

De realçar, o quadro 
de profissionais da 

organização (APD) que 
foram cruciais para que 
fosse possível levar à 

prática as decisões dos 
órgãos, a compreensão, 

a disponibilidade e a 
interajuda, em muitos 
casos sendo também o 
rosto da organização, 
num registo de grande 

profissionalismo e 
comprometimento com a 
causa que fundamenta a 

existência da Associação.

Texto de Humberto Santos

A APD é detentora de um ADN inconfundível, 
onde as pessoas estão primeiro, um modus 
operandi próprio que lhe permitiu granjear no 
plano nacional e internacional, um capital de 
prestigio que a catapultou para um quadro de 
referencia institucional incontornável. 
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Para todos, um tão grande quanto senti-
do muito obrigado.
Muito significativo foi a interação esta-
belecida com presidentes da republica, 
primeiros ministros, ministros e secretá-
rios de estado, parlamentares de todos 
os partidos com assento na Assembleia 
da república, governadores civis, au-
tarcas, altos responsáveis da adminis-
tração pública. não menos relevante fo-
ram as relações com companheiros de 
outras associações representativas das 
pessoas com deficiência, com elemen-
tos da administração pública, responsá-
veis de empresas, com distintos agentes 
da comunicação social, organizações 
das mais diversas dimensões sociais, 
no plano nacional e internacional, na 
verdade e em resumo, um incomensu-
rável número de contatos, rostos, expe-
riências, contributos com quem tive em 
regra um enorme prazer em interagir.
Este não foi obviamente um percurso de 
apenas coisas boas, durante estas mais 
de duas décadas não vivenciei apenas 
experiências e momentos bons, mas são 
desses fundamentalmente que registo 
para memória futura e foi sobre esses 
sobretudo que alicercei a minha ação. 
na verdade, o Presidente da Direção 
nacional da APD nem sempre foi sujeito 
ao tratamento devido, por certo, não tan-
to pela pessoa em si, mas pelo papel so-
cial que desempenha, digamos que es-
tamos perante os custos inerentes e que 

devem ser assumidos como tal, para quem 
tem de representar e ser a voz dos que não 
têm voz, tendo por isso em determinados 
momentos a ousadia de um registo diferente 
do comumente aceite e dado como adquiri-
do, fora das convenções sociais de conduta. 
incomodo, claro que teve momentos que o 
senti como tal, mas muito menos impactante 
do que ter a certeza de tudo ter feito em de-
fesa de princípios e valores defendidos pela 
APD, não obstante ter consciência que nem 
sempre eram entendidos e aceites por al-
guns. Em conclusão e em boa verdade, com 
o tempo apreendemos relativizar e a dar 
importância ao que de facto é importante. 
Aos sócios da APD e demais caros conci-
dadãos com deficiência na sua generalida-
de, bem como às suas respetivas famílias, 
a todos sem exceção o meu muito obrigado, 
pela atenção, pelas manifestações de cari-
nho, amizade e de apoio com que fui pre-
senteado ao longo destes anos.
não seria possível neste espaço dar eco da 
quantidade, qualidade e amplitude da ação 
desenvolvida ao longo de mais de 20 anos. A 
APD é detentora de um ADn inconfundível, 
onde as pessoas estão primeiro, um modus 
operandi próprio que lhe permitiu granjear 
no plano nacional e internacional, um capital 
de prestigio que a catapultou para um qua-
dro de referencia institucional incontornável. 
Tive o enorme prazer e satisfação de ter 
participado ativamente em muitos momen-
tos e projetos marcantes dos quais, num 
necessariamente muito elevado apelo de 

síntese apenas registo alguns:
- Todo um espólio de proposta que 
a APD dispõem neste momento, nas 
distintas áreas sociais que interferem 
com a vida das pessoas com defici-
ência e suas famílias, fruto de um 
trabalho de terreno durante anos, de 
identificação e interpretação dos vá-
rios fenómenos sociais em presença 
a cada momento, num processo de 
profícua e intensa interação com dis-
tintos atores sociais, de entre eles os 
respetivos destinatários;
 - As inúmeras conferencias, seminá-
rios, debates, independentemente da 
configuração e do âmbito (nacional e 
ou internacional) foram em regra mo-
mentos de excelência, de partilha de 
conhecimento entre todos os partici-
pantes e em que a APD reforço em 
muito a sua capacidade de análise e 
de fundamentação das sua propos-
tas. Mas igualmente foram relevantes 
as iniciativas de rua, para as quais 
a APD apenas mobilizou e outras 
em que foi a entidade organizadora, 
tentado desta forma sensibilizar e de-
nunciar a situações de maior violên-
cia social com que as pessoas com 
deficiência se encontravam confron-
tadas a cada momento;
- Aprovação da lei 46/ 2006 que, Pro-
íbe e pune a discriminação em razão 
da deficiência e da existência de risco 
agravado de saúde, a qual resulta de 
uma proposta inicial da APD, apre-

sentada a todos os 
grupos paramenta-
res sem exceção e 
que se traduziu num 
intenso trabalho de 
anos, numa ação 
inovadora e determi-
nada de lóbi institu-
cional;
- A aprovação nas 
nações Unidas da 
Convenção Sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência, re-
lativamente ao qual 
a APD se envolveu 
profundamente e 
disponibilizou o seu 
melhor empenho 
e contributo, por 
entender que este 
primeiro tratado de 
direitos humanos 
do século XXi será 
uma ferramenta 
fundamental para 

alicerçar a ação em prol do desen-
volvimento humano e da defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência;
- A instituição pela APD do prémio Dig-
nitas, enquanto meio de estimulação 
e de reconhecimento dos trabalhos 
de comunicação social anualmente 
publicados e que se destacam pelo 
contributo para a difusão dos valores 
e princípios defendidos por esta orga-
nização, devendo ser por isso consi-
derandos como um meio privilegiado 
sensibilização, consciencialização e 
de formação da sociedade em geral;
- Atribuição em 2009 do Prémio de 
Direitos Humanos pela Assembleia da 
república à Associação Portuguesa 
de Deficientes, pelo trabalho desen-
volvido em torno da defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência.
Chegado ao fim, resta-me declarar 
que esta foi sem sombra de dúvidas 
uma forte, empolgante, intensa, ines-
quecível e marcante experiência de 
minha vida até ao presente momento. 
Quem tiver o apanágio de ser tratado 
como eu fui de ter as oportunidades 
que me foram disponibilizadas, só tem 
razões para se entender como um pri-
vilegiado, ficando para todo o sempre 
uma enorme divida de gratidão que ja-
mais terei condições de saldar.
Para todos sem exceção, bem hajam e 
o meu enorme muito obrigado! 
A APD no passado, no presente e no 
futuro simboliza um projeto singular de 
fundamento humanista, de defesa dos 
direitos e de representação dos cida-
dãos com deficiência que a história se 
encarregará de reconhecer. 
Para os que vão continuar este pro-
jeto, desejo as maiores felicidades, e 
registo algo para mim incontornável. 
- Esta é uma dimensão atividade cí-
vica que pela sua valia social, pelo o 
impacto que tem na vida das pessoas, 
pelo tanto que há por fazer, justifica-se 
o pleno envolvimento de cada um, sem 
regatear esforços, tendo a certeza que 
a APD é o melhor instrumento que 
as pessoas com deficiência dispõem 
para dar voz e corpo aos seus legíti-
mos anseios, esta organização dis-
põem de um capital reconhecimento e 
de conhecimento que lhe permite an-
siar a ser um dos agentes propulsores 
de mudança, sem nunca esquecer que 
lhe assiste um elemento fundamental 
e inaliável que é a "Força da razão".
Até sempre!

Humberto Santos

Aos sócios da APD 
e demais caros 

concidadãos com 
deficiência na 

sua generalidade, 
bem como às 

suas respetivas 
famílias, a todos 

sem exceção 
o meu muito 

obrigado, pela 
atenção, pelas 

manifestações de 
carinho, amizade e 
de apoio com que 
fui presenteado ao 
longo destes anos.



p6 | maio´13

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

 os nossos serviços comerciais  
tel: 213 889 883/4 • fax: 213 871 095

LEGiSLAçãO

Despacho n.º 1314/2013
Dr n.º 15, Série ii de 22/01/2013
Determina os preços máximos 
para o tratamento doente/dia com 
Cuidados respiratórios Domiciliários 
a praticar por todos os serviços e 
estabelecimentos do Ministério da 
Saúde, independentemente da sua 
natureza jurídica, até à conclusão do 
novo procedimento de aquisição das 
respetivas tipologias de serviços;
Despacho n.º 1371-A/2013
Dr n.º 15, Série ii de 22/01/2013
Despacho que aprova as tabelas de 
retenção na fonte para vigorarem 
durante o ano de 2013 na região 
Autónoma dos Açores;
Despacho n.º 1/2013/M
Dr n.º 16, Série ii de 23/01/2013
Aprova as tabelas de retenção de irS 
na fonte para vigorarem durante o 
ano de 2013 na região Autónoma da 
Madeira;
Decreto-Lei n.º 12/2013
Dr n.º 18, Série i de 25/01/2013
Estabelece o regime jurídico de 
proteção social na eventualidade de 
desemprego dos trabalhadores inde-
pendentes com atividade empresarial 
e dos membros dos órgãos estatutá-
rios das pessoas coletivas;
Decreto-Lei n.º 13/2013
Dr n.º 18, Série i de 25/01/2013
Altera os regimes jurídicos de pro-
teção social no desemprego, morte, 
dependência, rendimento social de 
inserção, complemento solidário para 
idosos e complemento por cônjuge 
a cargo, do sistema de segurança 
social;
Declaração de Retificação n.º 
5-A/2013
Dr n.º 18, Série i de 25/01/2013
retifica a Portaria 18/2013, de 18 de 
janeiro, dos Ministérios das Finanças, 
da Economia e do Emprego e da 
Solidariedade e da Segurança Social, 
que regulamenta o Programa de Es-
tágios Profissionais na Administração 
Central do Estado (PEPAC), publica-
da no Diário da república, n.º 13, 1.ª 
série, de 18 de janeiro de 2013;
Lei n.º 11/2013
Dr n.º 19, Série i de 28/01/2013
Estabelece um regime temporário de 
pagamento dos subsídios de natal e 
de férias para vigorar durante o ano 
de 2013;
Portaria n.º 38/2013
Dr n.º19, Série i de 28/01/2013
Estabelece as condições de insta-
lação e funcionamento do serviço 
de apoio domiciliário, e revoga o 
Despacho normativo n.º 62/99, de 12 
de novembro;
Portaria n.º 41/2013
Dr n.º23, Série i de 01/02/2013
Fixa os preços dos cuidados de 
saúde e de apoio social prestado nas 
unidades de internamento e de ambu-
latório da rede nacional de Cuidados 
Continuados integrados (rnCCi), a 
praticar no ano de 2012 e revoga a 

Portaria n.º 220/2011, de 1 de Junho;
Despacho n.º 2178/2013
Dr n.º 26, Série i de 06/02/2013
Constituição e regulamentação da 
Comissão para a Deficiência até à 
operacionalização do Conselho na-
cional para as Políticas de Solidarie-
dade, Voluntariado, Família, reabilita-
ção e Segurança Social;
Portaria n.º 65-A/2013
Dr n.º31, Série i de 13/02/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 
229/2012, de 3 de Agosto que cria a 
medida de Apoio à Contratação via 
reembolso da Taxa Social Única;
Portaria n.º 65-B /2013
Dr n.º31, Série i de 13/02/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 225-
A/2012, de 31 de Julho que regula 
as Medidas Passaporte Emprego, 
Passaporte Emprego Economia So-
cial, Passaporte Emprego Agricultura 
e Passaporte Emprego Associações e 
Federações Juvenis e Desportivas;
Despacho n.º 3128/2013
Dr n.º 41, Série ii de 27/02/2013
Fixa o montante anual destinado ao 
financiamento dos produtos de apoio 
à maior autonomia e integração das 
pessoas com deficiência;
Portaria n.º 96/2013
Dr n.º 44, Série i de 04/03/2013
Estabelece as condições de instalação 
e funcionamento dos estabelecimen-
tos de apoio social - Centro de noite;
Portaria n.º 97/2013
Dr n.º 44, Série i de 04/03/2013
Primeira alteração à Portaria 
3-A/2013, de 4 de janeiro que 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 106/2013
Dr n.º 52, Série i de 14/03/2013
Procede à criação da medida 
de apoio ao emprego «Estímulo 
2013», que promove a contratação 
e a formação profissional de de-
sempregados e revoga a Portaria 
n.º 45/2012, de 13 de Fevereiro;
Portaria n.º 120/2013
Dr n.º 60, Série i de 26/03/2013
Terceira alteração à Portaria n.º 
92/2011 de 28 de fevereiro, que 
regula o Programa de Estágios 
Profissionais;
Portaria n.º 135-A/2013
Dr n.º 62, Série i de 28/03/2013
regula a criação e o regime de 
organização e funcionamento dos 
Centros para a Qualificação e o 
Ensino Profissional. (CQEP);
Portaria n.º 135-C/2013
Dr n.º 62, Série i de 28/03/2013
Alarga o Programa de Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social;
Despacho n.º 4516/2013
Dr n.º 62, Série ii de 28/03/2013
Assistência na doença aos Militares 
das Forças Armadas (ADM) - Com-
participação de medicamentos;

ACTUAL

numa iniciativa da Associação 
Portuguesa de Deficientes de-
correu no dia 7 de Abril, Dia 

Mundial da Saúde a corrida/caminhada 
UVA – Unir, Vencer, Ajudar cujo lema 
era “Unir as pessoas; VEnCEr obstá-
culos; Ajudar para construir o amanhã” 
que culminou com uma grande festa no 
Jardim da Torre de Belém.
A todos os artistas – Mário Laginha, Va-
lete, Afidance, Samorah, Dança sobre 
rodas o nosso reconhecido agradeci-
mento pela solidariedade.
O nosso grande reconhecimento tam-
bém aos voluntários que deram o seu 
tempo e saber para que esta iniciativa 
decorresse sem contratempos.

Correr para unir

Unir
Vencer 
Ajudar

CONVOCATÓRIAS

Assembleias Locais Eleitorais
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 Associa-
ção Portuguesa de Deficientes, convo-
co as Assembleias Locais Eleitorais de 
Amadora, Angra do Heroísmo, Cascais, 
Chaves, Estarreja, Funchal,  Paredes, 
São Miguel, Seixal e Sintra para o dia 08 
de Junho de 2013. As mesas de voto que 
funcionarão nas sedes das delegações 
locais acima citadas estarão abertas das 
14.00 às 17,00 horas. 
Lisboa, 03 de Maio de 2013

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

Assembleias Distritais Eleitorais
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 
19.º e para o exercício das atribuições 
previstas na alínea a) do Artigo 39.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes, convoco as Assembleias Dis-
tritais Eleitorais de Braga, Castelo Bran-
co, Évora, Leiria, Porto e Setúbal para o 
dia 08 de Junho de 2013. As mesas de 
voto que funcionarão nas sedes das de-
legações distritais estarão abertas das 
14,00 às 17,00 horas.
Lisboa, 03 de Maio de 2013

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

Assembleia Geral Eleitoral
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 
19.º e para o exercício das atribuições 
previstas na alínea a) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes e dando cumprimento ao es-
tabelecido na alínea b) do Artigo 4.º do 
regulamento Eleitoral, convoco a Assem-
bleia Geral Eleitoral para o dia 08 de Ju-
nho de 2013. As mesas de voto que fun-
cionarão na Sede nacional e nas sedes 
das Delegações Distritais e Locais esta-
rão abertas das 14.00 às 17.00 horas.
Lisboa, 03 de Maio de 2013

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

Nota: Se à hora marcada não estiver pre-
sente 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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numa apresentação bastante acutilante, João 
nunes iniciou a sua intervenção lançando um 
desafio à assistência. Pediu a todos que ima-

ginassem que estavam ali sentados em cadeiras de 
rodas. Pediu depois que imaginassem como seria, 
se tivessem de seguir um pequeno trajeto, da sala 
do Teatro – TEMPO, onde decorreu a conferência, 
ao edifício da Câmara Municipal de Portimão. Pediu 
que imaginassem como seria sair da sala, como sair 
do teatro, como seguir pela rua Direita, ou descer o 
Largo 1º de Dezembro e seguir em direção ao Edifí-
cio da CMP.
O objetivo foi o de tentar que todos visualizassem os 
obstáculos. Os passeios, a sua largura, a altura dos 
lancis, os sinais que estão no meio, etc.
neste percurso, João nunes referiu que existem de 
facto passeios com o piso 
indicado para a mobilidade 
em cadeira de rodas. Po-
rém, em alguns pontos não 
existe uma interligação efi-
ciente. Mas, segundo este 
orador da APD, o obstáculo 
primordial é o destino desta 
viagem imaginária: O pró-
prio edifício da CMP.
neste caso, para um cida-
dão que se desloca em ca-
deira de rodas que queira 
assistir a uma reunião da 
Assembleia Municipal, que 
costuma ter lugar no Salão 
nobre, situado no primeiro 

andar, o acesso é impossível. não há elevador.
João nunes lembrou que existe legislação em vi-
gor que obriga a que os edifícios públicos tenham 
acessos adequados para cidadãos com mobilidade 
reduzida. E lembrou que o edifício em questão foi, há 
pouco tempo, alvo de obras de requalificação igno-
rando esse aspeto, incumprindo assim a legislação 
em vigor.
Apesar da pertinência e importância do trabalho já 
feito, a via pública em Portimão tem ainda de ser su-
jeita a uma intervenção de fundo para que possa ser 
verdadeiramente acessível às pessoas com mobili-
dade reduzida. 
João nunes referiu ainda que se estima que 10% 
da população tem mobilidade condicionada. Contu-
do, referiu, não temos esta perceção, pois não os 

vemos nas ruas. E não o 
vemos, justamente, pelas 
dificuldades de acessibilida-
de pública, por parte destes 
cidadãos.
Em conclusão,  João nunes 
declara que é inegável o fac-
to de a deficiência a todos 
dizer respeito e rematou a 
sua apresentação afirman-
do que, de todos os tipos de 
rampas que são necessárias 
às pessoas com mobilidade 
reduzida, as que mais falta 
fazem são as rampas para 
as mentalidades de quem 
tem o poder para decidir.

Apesar da pertinência 
e importância do 

trabalho já feito, a via 
pública em Portimão 

tem ainda de ser sujeita 
a uma intervenção de 
fundo para que possa 
ser verdadeiramente 
acessível às pessoas 

com mobilidade 
reduzida. 

Iniciativa Portimão Sempre Livre 

APD brilhou na conferência 
“Trânsito e acessibilidades 
em Portimão”

João Nunes da APD primou pela 
assertividade ao abordar o tema 
“Acessibilidades em Portimão para 
pessoas com mobilidade reduzida” 
numa conferência subordinada ao 
tema “Trânsito e acessibilidades em 
Portimão”realizada, no dia 22 de Março, 
pela iniciativa “Portimão Sempre LIVE”. 

A Assembleia Geral da APD, reunida no dia 23 de 
Março, deliberou por unanimidade atribuir o  
 título de sócio honorário ao Eng. José Manuel 

Franco Carretas e de sócios honorários a título póstu-
mo a António Manuel Gonçalves Lampreia, José Antó-
nio Ciríaco, Orlando nunes Alves e José Carlos nazaré 
Cavaleiro, pela forma desinteressada como contribuí-
ram para a promoção e defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência, bem como para consolidar o prestígio 
da APD.

A APD 
atribui títulos 
honorários
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nOTíCiAS AGEnDA

Braga
Encontros de associados 
A APD Braga realiza encontros de associados nos 
dias 4 de Maio, 8 de Junho, 6 de Julho, 7 de Setem-
bro e 5 de Outubro. Participe!

Passeio
Dia 22 de Junho, a APD Braga irá realizar um pas-
seio à Praia de Samil, em Vigo, Espanha. inscrições 
até 30 de Maio. inscreva-se e assegure o seu lugar!

Colónia de Férias
Colónia de Férias de 25 Junho a 9 de Julho. inscri-
ções até 30 de Maio. Levante a sua ficha de inscri-
ção na sede da delegação e entregue-a no prazo 
estipulado. 

Eleições
As eleições para delegação e Sede nacional reali-
zar-se-ão entre 25 de Maio e 8 de Junho. Participe! 
A Associação existe com o movimento de todos os 
sócios e é de extrema importância a sua participa-
ção no ato eleitoral!

Piquenique
A 20 de Julho participe no encontro anual/piqueni-
que na Falperra, com início às 11:00h. Uma iniciativa 
para sócios, familiares e amigos. Contamos com a 
sua presença, e para alegrarmos a festa, teremos 
ao seu dispor jogos tradicionais, grupo de cavaqui-
nhos, sardinha assada, broa, vinho e muito mais. 
não deixe de comemorar connosco!

Porto
Feira Normédica e Ajutec
Entre 9 e 12 de Maio, a APD Porto vai participar na 
Feira normédica e Ajutec, que se vai realizar na Ex-
ponor. 

A Delegação Distrital do Porto da APD, foi entrevis-
tada, no dia 16 de Janeiro para o Jornal da Tarde 

do Porto Canal, para falar sobre os temas do irS para 
o ano de 2013, assim como, sobre a sobretaxa ex-
traordinária e as suas incidências nas pessoas com 
deficiência. 
A 2 de Fevereiro esteve presente no Jogo para o Cam-
peonato de Andebol 4 All, nas modalidades ACr4 e 
ACr7, que se realizou no Pavilhão Municipal do Lar-
gateiro, com a participação das esquipas APD-Porto, 
APD-Braga, Parasport e ruvisco Pais. 
Em conformidade com os Estatutos da APD, a Dele-
gação Distrital do Porto levou a efeito a 16 de Feverei-
ro, a Assembleia Distrital e Apresentação do relatório 
de Actividades e Contas do Ano de 2012. no mesmo 
dia também realizou o almoço convívio e Festa de 
Carnaval. 
Participou, no dia 27 de Fevereiro, na reunião do 
Plenário do Conselho Local de Acção Social de Vila 
nova de Gaia, que se realizou no Auditório Municipal 
de Gaia.
Participou, a 2 de Março, no Jogo para o Campeonato 
de Andebol 4 All, nas modalidades ACr4 e ACr7, que 
se realizou em Paredes no Pavilhão rota dos Moveis. 
Esteve presente, a 6 de Março, no 37.º Aniversário da 

ADrnP- Associação dos Doentes renais do norte de 
Portugal. 
A 23 de Março, participou num Jogo de Demonstra-
ção de Andebol em Cadeira de rodas em Gueifães, 
Maia. 
Participou, no dia 5 de Abril, num Jogo de Demostra-
ção de Andebol em Cadeira de rodas, com interacti-
vidade com os alunos da Escola EB 2,3 de São Pedro 
da Cova. 
informamos que em virtude do comunicado da Coló-
nia de Férias da Praia d’Árvore que dá conta que esta 
resposta social está em período de reestruturação es-
tando previsto o fim da mesma, este ano não levare-
mos a efeito a colónia de férias balnear.

Porto
APD em ação 

Como sempre, a APD participou nas comemorações 
populares do 25 de Abril. O texto abaixo, excerto do 
apelo à participação nestas comemorações pela Co-
missão Promotora, que a APD integrou, merece ser 
publicado.
“O dia 25 de Abril de 1974 foi um dos mais luminosos 
da História de Portugal.
A revolução de Abril, ao pôr fim à ditadura fascis-
ta, abriu o caminho à participação dos cidadãos na 
vida pública, ao desenvolvimento económico, social 
e cultural dizendo não ao oportunismo, à corrupção, 
aos interesses ilegítimos dos grupos financeiros e 
sim à justiça social, ao direito ao trabalho, ao em-
prego, à saúde, à educação, à habitação, à paz, a 
mais futuro.
Passadas quase quatro décadas, como resultado da 
prática de uma política contrária ao espirito de Abril, 
verificamos que muitos projectos de então ficaram 
pelo caminho, muitas esperanças foram defrauda-
das.
Portugal vive hoje o pior momento político, económi-
co e social após o 25 de Abril, com o ataque às con-
quistas que ainda restam da revolução dos Cravos.
Os portugueses são confrontados com uma austeri-
dade suicidária geradora da continuada desacelera-
ção da economia, do exacerbar da pobreza, da mais 
alta taxa de desemprego, do aumento e generaliza-

ção da precariedade, da quebra dos salários, já dos 
mais baixos da União Europeia, da brutal redução 
das pensões dos reformados, duma despudorada e 
injusta carga fiscal, do ataque ao direito ao trabalho 
digno e ao Estado Social com a grave redução dos 
legítimos direitos na saúde, na segurança social, na 
educação e na justiça.
Com esta política, Portugal tem vindo a empobrecer 
e as desigualdades têm vindo a aumentar exponen-
cialmente.
Por isso, tão importante como evocar o passado, é 
reflectir sobre a situação presente e perspetivar um 
amanhã.
Os portugueses querem a paz, a liberdade, e a de-
mocracia de Abril. Como nação soberana, os portu-
gueses querem uma existência digna, com escola e 
saúde públicas, com justiça acessível e independen-
te, com habitação assegurada, com trabalho com 
direitos. Querem uma política social e económica 
democrática, com os direitos e deveres consagrados 
na Constituição da república Portuguesa.
A mudança é, por isso, não apenas necessária, mas 
inadiável.
É urgente e indispensável uma política diferente que 
dê resposta aos graves problemas nacionais.
Temos de recuperar a esperança que a madrugada 
libertadora do 25 de Abril nos trouxe, retomando os 

seus principais valores.
Só possível com uma política que defenda o regime 
democrático, a Constituição de Abril e a própria Li-
berdade; que submeta o poder económico ao poder 
político; que edifique um Estado onde o trabalho, 
a solidariedade, a justiça e a cultura sejam pilares 
fundamentais; que coloque o desenvolvimento da 
economia ao serviço de quem trabalha e de quem 
trabalhou, das novas gerações e do futuro do País. 
Futuro que terá de dar resposta aos enormes pro-
blemas com que as novas gerações se debatem. O 
25 de Abril que evocamos não pode defraudar as 
expectativas criadas. não cabem nele o abandono e 
a fome nas crianças, o aumento do trabalho infantil, 
o afastamento escolar nos vários patamares por ra-
zões económicas, o desemprego e a precariedade 
galopantes que forçam particularmente os jovens à 
emigração.
Estamos certos “venceremos o medo, prolongare-
mos Abril e construiremos o futuro”.

25 de Abril


