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AAPD tem sido a voz da diferença. Deu início a um 
novo paradigma na forma de abordar a deficiência. 
Foi a primeira a afirmar que se estava perante uma 

questão de direitos humanos e que a verdadeira razão 
da discriminação das pessoas com deficiência assenta-
va numa sociedade desenhada sem ter em conta as dife-
renças e as necessidades específicas destes cidadãos. 
A longa caminhada, feita em conjunto com o movimen-
to internacional das pessoas com deficiência, particu-
larmente com a DPI – Disabled Peoples’ International 
-, até à aprovação da Convenção da ONU sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência, teve em Portugal 

como caminhante apenas a APD. A Associação ras-
gou um pedaço do trilho que conduzirá a uma socie-
dade mais inclusiva, baseada no respeito por todos os 
cidadãos, não obstante todos os preconceitos e cepti-
cismos. Não foi um caminho fácil. Incomodámos pode-
res instalados e interesses mesquinhos. Inquietámos 
consciências que se acomodavam e tranquilizavam na 
prática da caridadezinha piedosa. Pagámos um preço 
por isso. Continuamos a pagá-lo. Como se sabe, vozes 
incómodas são para calar, quanto mais não seja por 
vias travessas, como a do estrangulamento financeiro. 
Mas, nada paga a consciência tranquila de tudo fazer-

mos para que a deficiência adquira um novo paradig-
ma na cultura, nos valores e na consciência colectiva.
Num quadro de violento retrocesso social, de empo-
brecimento generalizado, de aprofundamento do fosso 
entre pobres e ricos, os mais desfavorecidos e des-
protegidos, de entre os quais se destacam as pessoas 
com deficiência, acabam por ser os mais atingidos. Há 
conquistas que levaram anos e duras lutas a conse-
guir que se estão a perder, mas há uma alteração de 
mentalidades que dificilmente recuará. Hoje, falar de 
deficiência é falar de Direitos, de Direitos Humanos.
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A  APD interpelou a Sra Ministra sobre os seguintes 
pontos:

● Aumento das pensões e das
   prestações familiares

A pensão social de invalidez corresponde a 197,55 EUr 
mensais, o que coloca os pensionistas muito abaixo do 
limiar da pobreza. 
Urge aumentar o montante da pensão até a um valor 
que possibilite uma vida com um mínimo de dignidade, 
aproximando-a do valor da retribuição Mínima Mensal 
Garantida e indexar os aumentos anuais à rMMG.
Seguindo a mesma lógica de combate à pobreza e 
exclusão social, deve ser aumentado o montante das 
prestações familiares (Bonificação por deficiência, sub-
sídio por terceira pessoa, subsídio mensal vitalício) e 
dos complementos sociais (Complemento por depen-
dência), até ao montante suficiente para garantir que os 
pais de crianças e jovens com deficiência e familiares 
de adultos com deficiência possam optar por ter uma 
vida activa.

● Validade dos atestados de
   incapacidade

Com a publicação do Decreto-Lei 202/96, de 23 de Ou-
tubro, houve e continua a haver entendimentos contrá-
rios, por parte das repartições de finanças, sobre algu-
mas das disposições nele constantes. 
Muitas repartições passaram a exigir que os atestados 
anteriores à publicação deste Diploma fossem actuali-
zados, mesmo em casos de incapacidades permanen-
tes, devendo para tal os detentores sujeitarem-se a 
novas avaliações efectuadas à luz da nova Tabela Na-
cional de Incapacidades, publicada pelo Decreto-Lei n.º 
352/2007, de 23 de Outubro.
Esta Tabela baixou consideravelmente os coeficientes 
de incapacidade, pelo que muitas pessoas com defici-
ência viram baixar o grau de incapacidade, perdendo, 
por isso, os benefícios fiscais consagrados na lei.
Face aos inúmeros casos de cidadãos nestas circuns-
tâncias, o Decreto-Lei n.º 291/2009, de 12 de Outubro, 
introduziu uma cláusula que, em súmula, estabelece 

que as pessoas que foram avaliadas antes da entrada 
em vigor da nova TNI, e que sejam de novo avaliadas, 
agora no âmbito da nova TNI, manterão o grau de inca-
pacidade que tinham antes de 2007, sempre que aquele 
se mostre mais favorável. Podem todavia, ver diminuído 
o seu grau de incapacidade mas este não poderá ser 
inferior a 60%, de forma a poder manter os benefícios 
anteriormente reconhecidos.
Ora, não obstante esta determinação muitas repartições 
de finanças e outros serviços do Ministério das Finan-
ças não a consideram e negam o acesso aos benefícios 
fiscais previstos na Lei, não obstante a Autoridade Tri-
butária e Aduaneira – Direcção de Serviços do Imposto 
sobre o rendimento das Pessoas Singulares - conside-
rar, em parecer enviado à APD, aplicável a legislação 
supra citada, como de resto não poderia deixar de ser.
Por outro lado também se dirá que da leitura, quer 
do Decreto-Lei n.º 202/96, quer do Decreto-Lei n.º 
352/2007, não se apura qualquer obrigação que sujeite 
os titulares de atestados de incapacidade permanente a 
nova avaliação.
Nesta perspectiva, é entendimento desta Associação 
que os serviços adstritos ao Ministério das Finanças, no 
seu conjunto, devem acolher e aplicar as orientações 
superiores de forma uniforme e conforme a Lei. 

● Exigência de comprovação da 
   condição de incapacidade
   permanente para o trabalho

Têm sido reportadas à APD novas exigências das Fi-
nanças sobre a obrigação de apresentar comprovativo 
da incapacidade permanente para o trabalho no caso 
de agregados familiares com dependentes maiores a 
cargo.
Num dos casos concretos, a exigência do Serviço de Fi-
nanças de Amarante é que esta condição esteja inscrita 
no atestado de incapacidades multiusos. 
Ora, o atestado de incapacidade multiuso atesta uni-
camente os coeficientes de incapacidade e o grau de 
incapacidade resultante do seu somatório.  
No caso em apreço, a pessoa dependente recebe a 
pensão social de invalidez. 
A Segurança social, com base na legislação que regu-

la a atribuição deste tipo de pensões estabelece, como 
condição para atribuição, a verificação de uma inca-
pacidade permanente para toda e qualquer profissão, 
que não resulte de acidente de trabalho ou de doença 
profissional, confirmada pelo Sistema de Verificação de 
Incapacidades.
Ainda assim, certo é que os Serviços de Finanças estão 
a exigir a devolução dos valores dedutíveis de que be-
neficiou o agregado familiar no ano de 2011.
Somos de entender que estas situações devem ser ur-
gentemente corrigidas.
E no que tange aos maiores que não beneficiem de 
qualquer pensão, mas sejam titulares de atestado de 
incapacidade? 
relativamente a estes é bem verdade que para a Auto-
ridade Tributária será difícil aferir se é ou não apto para 
o trabalho, ao mesmo tempo que se dirá que não lhe 
assiste qualquer competência para o poder fazer.
Também é certo que o Código do Imposto sobre o ren-
dimento das Pessoas Singulares (CIrS), não especifica 
qual o documento que faz prova da inaptidão para o 
trabalho, nem nos parece que o Estado tenha regula-
mentado esta questão quando deveria fazê-lo.
Assim sendo, existindo uma omissão por parte do Esta-
do não se poderá imputar ao particular qualquer defici-
ência legislativa, pelo que entendemos que até à Lei ser 

EDITOrIAL

Dificuldades 
Acrescidas

Começa agora um novo período 
da vida da Associação Portugue-
sa de Deficientes com uma nova 

direcção, com uma situação financeira 
problemática e com um governo que des-
preza os portugueses, desprezo agrava-
do no que toca às pessoas com mais 
dificuldades entre as quais se contam as 
pessoas com deficiência. Nestes tempos 
de dificuldades agravadas a participação 
e militância dos associados e amigos da 
nossa associação é indispensável. Sem 
ela não haverá qualquer possibilidade de 
resistirmos aos crimes hediondos que 
contra nós são cometidos.
O desemprego, a falta de saúde, a des-
graça da educação, a miserável seguran-
ça social e tantos outros sectores da nos-
sa vida têm que ser atacados sob pena 
de virmos a ser esmagados debaixo da 
maior cobardia de sempre, cobardia que 
é genética àqueles que, mentindo des-
pudoradamente, tomaram conta do po-
der e pretendendo fazer da maioria dos 
homens escravos e das pessoas com 
deficiência seres a eliminar e ou a escon-
der. As pessoas com deficiência terão 
como destino a caridadezinha medieval 
ou uma vida à custa da vida já desgra-
çada das suas famílias completamente 
desprovidas de recursos de todo o tipo.
Não é patética esta chamada de atenção 
para o estado miserável onde nos encon-
tramos e onde nos querem enterrar cada 
vez mais. Só não vê quem não quer ver 
porque tudo é muito claro. Para nós não 
há dinheiro enquanto para os bancos e 
outros que tais ele aparece aos milha-
res de milhões. Temos assim que tomar 
consciência de que não podemos ficar 
quietos e desmotivados enquanto eles se 
governam muito bem a si e aos seus ami-
gos já sobrecarregados de dinheiro e be-
nesses. Ser associado e amigo da APD 
é ter a capacidade de lutar por um mundo 
melhor de forma organizada onde volte-
mos a ser pessoas com dignidade. Cla-
ro, que a nossa organização é a nossa 
associação à sombra da qual deveremos 
estar unidos e fortes, prontos para todo 
o tipo de lutas que sejam necessárias. 
Ninguém pode ficar indiferente e todos 
temos a obrigação de defender o nosso 
colectivo que é o conjunto das pessoas 
com deficiência.

António Matos de Almeida

regulamentada pelo Estado, a Autoridade Tributária deverá 
considerar como fazendo parte do conceito de agregado 
familiar, os maiores titulares de atestado de incapacidade 
com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
 
● Isenção do Imposto Único de Circulação

As repartições de finanças estão a exigir o pagamento do 
IUC às pessoas com deficiência, desde 2008, quando estes 
cidadãos estão isentos do pagamento deste imposto.
Argumentam as Finanças de que as pessoas deveriam ter 
feito prova da sua incapacidade. No entanto, as Finanças 
têm no seu sistema a informação relativa ao grau de inca-
pacidade, pelo que esta exigência não se nos afigura cor-
recta.
Com efeito, quando as pessoas entregam a declaração de 
IrS fazem prova da incapacidade através da apresentação 
do atestado de incapacidade. Ora, é precisamente com 
base neste documento que a lei isenta, ou não, os cidadãos 
do pagamento do IUC.
Sabemos que os serviços da Autoridade Tributária estão 
hoje organizados de tal forma que “quase toda a vida das 
pessoas” se encontra disponível para consulta mediante  
apresentação do NIF. 
Ora, se assim é não se compreende que possuindo esses 
elementos rapidamente disponíveis, venha a AT, solicitar, 

de novo, aos cidadãos a apresentação de um documento 
que a AT já possui.
Agir assim vai contra não só toda a filosofia do Estado e 
contra o princípio da desburocratização e da eficiência pre-
vista no artigo 10.º do CPA, mas também contra os prin-
cípios de acção vertidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
135/99 de 22 de Abril, diploma que estabelece medidas de 
modernização administrativa
Desta forma, e por tudo o que se disse, entendemos não 
fazer sentido a exigência da AT.

● Aquisição de viatura – obrigatoriedade do atestado 
   de incapacidade ser emitido de cinco em cinco anos 
   mesmo nas situações permanentes ou definitivas

A Lei do OE para 2013 prevê que nas situações com 90% 
de incapacidade definitiva já não seja necessário esta con-
dição. Esta excepção deve ser alargada a todas as pessoas 
com grau de incapacidade motora igual ou superior a 60%.

● Deduções à colecta

Considerando que as pessoas com deficiência têm, na 
maioria dos casos, problemas agravados de saúde que de-
correm da deficiência, é entender da APD que devem ser 
introduzidas as despesas da saúde no nº 2 do Artigo 87.º- 
Dedução relativa às pessoas com deficiência.

● Benefícios fiscais

Considerando que as pessoas com deficiência carecem de 
apoios que lhes permitam ultrapassar as barreiras físicas, 
de informação e comunicação que têm custos acrescidos, 
propõe-se quo o OE 2014 reintegre o tratamento fiscal ao 
nível dos benefícios na mesma proporção que constava do 
Orçamento de Estado de 2006.

Ficam isentos de tributação em IrS os rendimentos das 
categorias A, B e H auferidos por titulares deficientes, nos 
termos seguintes:

a) Em 50%, com o limite de € 13 504,76, os rendimentos 
das categorias A e B;

b) Em 30%, os rendimentos da categoria H com os seguin-
tes limites:
           
1) De € 7 626,22 para os deficientes em geral;

2) De € 10 137,54 para os deficientes das Forças Armadas 
abrangidos pelos Decretos-Leis nºs 43/76, de 20 de Janei-
ro, e 314/90, de 13 de Outubro.

APD reúne com o 
Ministério das Finanças

NOTíCIAS
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CENTrAIS

Linhas programáticas:
→ Consolidar a dinâmica de cres-
cimento da APD.
→ Maior envolvimento com e das 
delegações distritais e locais.
→ Projectar a Associação na So-
ciedade Civil e junto das instituições.
→ Mobilizar os cidadãos com de-
ficiência para acções e iniciativas públi-
cas. 
→ Dinamizar o relacionamento 
externo no contexto europeu, mundial, 
com incidência particular junto dos pa-
íses de língua portuguesa.

Principais Acções a Promover:

→ Consolidar a dinâmica de cres-
cimento da Associação
➢ Adequar o funcionamento dos 
serviços às necessidades e objectivos 
da estrutura.
➢ Alargar os apoios aos associa-
dos em áreas técnicas. 
➢ Divulgar atempadamente as 
acções a desenvolver nos meios de di-
vulgação de que a Associação dispõe.
➢ Incentivar o envolvimento dos 
associados nas actividades da Associa-
ção, dinamizando o número e qualidade 

dessas actividades.
➢ Dinamizar Grupos de Trabalho 
Temáticos, promovendo o aprofunda-
mento e a troca de conhecimentos entre 
os Associados.
➢ Desenvolver iniciativas especí-
ficas no sentido de captar novos sócios, 
designadamente jovens, mulheres e imi-
grantes.
➢ Assegurar a sustentabilidade 
financeira, procurando fontes diversifi-
cadas de financiamento.
➢ Criar a Comissão Técnica de 
Apoio à Direcção Nacional, com o ob-
jectivo de apoiar a sua acção institucio-
nal.

→ Maior envolvimento com e das 
delegações
➢ Designação de um elemento 
da Direcção Nacional que assuma o pe-
louro das delegações com o objectivo 
de manter uma ligação estreita com as 
estruturas locais da Associação.
➢ Dinamizar a fluidez da informa-
ção entre a Direcção Nacional e delega-
ções e entre estas e a Direcção Nacio-
nal.
➢ Apoiar a intervenção das de-
legações sedeadas no interior do País, 
considerando as dificuldades específi-

Eleições na APD

cas que enfrentam.

→ Projectar a Associação na So-
ciedade Civil e junto das Instituições
➢ Fomentar a criação de órgãos 
de consulta a nível estatal e pugnar para 
que a APD seja considerada entidade 
consultora em todas as matérias trans-
versais à deficiência. 
➢ Manter a permanência nos ór-
gãos consultivos de âmbito nacional e 
local que já integra.
➢ Desenvolver laços de coopera-
ção interinstitucional com organizações 
representativas da área da deficiência.
➢ Cooperar com outras associa-
ções/organizações de direitos humanos.
➢ reforçar a visibilidade da APD 
nos órgãos de comunicação social.

→ Mobilizar os cidadãos com de-
ficiência para mais acções e iniciativas 
públicas 
➢ reforçar a acção reivindicati-
va da APD, incrementando em número 
e dimensão as acções junto de e com 
os cidadãos com deficiência, designa-
damente, promovendo mais acções e 
eventos públicos.

→ Dinamizar o relacionamento 

externo no contexto europeu, mundial, 
com incidência particular junto dos pa-
íses de língua portuguesa.
➢ Manter a cooperação com a Di-
sabled Peoples’ International.
➢ Promover o diálogo e a partilha 
de experiências com organizações eu-
ropeias e mundiais congéneres da As-
sociação.
➢ Estabelecer laços com as es-
truturas associativas dos Países de Lín-
gua Oficial Portuguesa, através de um 
conjunto diversificado de iniciativas.

Em defesa de todos os direitos de todas 
as pessoas com deficiência!
Por uma APD forte e interveniente!

A APD tem 
sido a voz da 

diferença. Deu 
início a um novo 

paradigma na 
forma de abordar 

a deficiência. 
Foi a primeira a 
afirmar que se 
estava perante 
uma questão de 

direitos humanos 
(..)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Humberto Fernando Si-
mões dos Santos

Vice-Presidente – Henrique Arantes Lo-
pes de Mendonça

Primeiro Secretário – Pedro de Almeida 
rodrigues Grilo

Segundo Secretário – Fernando Manuel 
Costa Santos

Suplente – Silvia Coelho Pereira Amália 
Maldonado 

DIRECÇÃO NACIONAL

Presidente – Ana Luísa Martins Brito 
Sesudo
Vice-Presidente – ricardo José Batista 
Silva
Secretário – Carlos Alexandre Alves 
Ferreira Pires
Tesoureira – Marta Geraldo de Almeida 
Azevedo
Vogal – Maria Cidália Bastos Grilo Fer-
raz de Carvalho
Vogal – António Carrasco Caeiro
Vogal – Nuno Miguel Quaresma Correia
Vogal – Fernando Manuel Maurício de 
Carvalho 
Vogal – Joaquim Manuel Cardoso
Vogal – Bruno Miguel Duque Lopes
Vogal – Luis Jorge rodrigues Semedo 
de Matos
Vogal – António Matos de Almeida
Vogal – Luis Filipe Simões Oliveira
Suplente – Clara Soares Belo 
Suplente – Manuel António Neiva Vieira

Suplente – Filipe renato da Silva rebe-
lo
Suplente – José Augusto de Jesus Du-
arte 
Suplente – Victor Manuel Lima Martins

CONSELHO FISCAL

Presidente – Vitor Manuel reis da Cruz

Primeiro Vogal – Armando Enes Mar-
ques

Segundo Vogal – João Leonel Marques 
Almeida

Suplente – Carlos Costa Henriques

Suplente – Gustavo Miguel Ferreira da 
Silva Marques

Programa Eleitoral

Lista dos Corpos Sociais

Em defesa de todos os direitos de todas as 
pessoas com deficiência
Por uma APD forte e interveniente!

A Associação Portuguesa de Defi-
cientes foi criada para ser a voz 
dos que não têm voz, para pro-

teger e promover os seus direitos, para 
denunciar os atropelos à sua dignidade, 
para apresentar reivindicações e pro-
postas de soluções passíveis de eliminar 
os obstáculos à sua inclusão social.
A APD tem sido a voz da diferença. Deu 
início a um novo paradigma na forma de 
abordar a deficiência. Foi a primeira a 
afirmar que se estava perante uma ques-
tão de direitos humanos, que a verdadei-
ra razão da discriminação das pessoas 
com deficiência assentava numa socie-
dade desenhada sem ter em conta as di-
ferenças e as necessidades específicas 
destes cidadãos. 

A longa caminhada, feita em conjunto 
com o movimento internacional das pes-
soas com deficiência, particularmente 
com a DPI – Disabled Peoples’ Interna-
tional, até à aprovação da Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, teve em Portugal como 
caminhante apenas a APD. A Associa-
ção rasgou um pedaço do trilho que con-
duzirá a uma sociedade mais inclusiva, 
baseada no respeito por todos os cida-
dãos, não obstante todos os preconcei-
tos e cepticismos. 
Ainda falta muito caminho por desbravar 
e hoje sofremos duramente a imposição 
de políticas de retrocesso social, de vio-
lenta austeridade e de forte ataque ao 
Estado Social, aplicadas em nome de 

uma dívida que os cidadãos não con-
traíram e materializadas num progra-
ma de ajustamento que está a conduzir 
Portugal a um rápido empobrecimento e 
destruição de direitos sociais. Estas polí-
ticas regressivas atingem violentamente 
as camadas mais débeis da população, 
e as pessoas com deficiência, com uma 
particular violência e gravidade.  
Assim, o empenho dos dirigentes da 
APD que forem eleitos, terá de ser ain-
da mais determinado, de forma a tornar 
realidade as vontades e aspirações dos 
seus associados e das pessoas com 
deficiência em geral. Como diz o poeta: 
“caminhante não há caminho faz-se o 
caminho ao andar”.

Ao apresentar o seu programa eleitoral, 
a Lista A assume um compromisso 
fundamental com os seus associados e 
todas as pessoas com deficiência: lutar 
para que os objectivos que a Convenção 
da ONU congrega, bem como os 
direitos consagrados na Constituição da 
república Portuguesa sejam cumpridos 
em toda a sua dimensão.
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CONDICIONANTES

Desemprego e exclusão social – esta 
condicionante não é suficientemente 
detalhada de forma a acautelar o risco 
agravado de pobreza e exclusão social 
de um grupo específico da sociedade 
portuguesa – as pessoas com defici-
ência, que é fundamental ter em conta 
no próximo período de programação. 
Estudos internacionais demonstram 
que as pessoas com deficiência são o 
grupo social mais vulnerável em razão 
da multiplicidade de discriminações per-
sistentes e cumulativas verificadas ao 
longo do tempo, que se reforçam entre 
si negativamente, inviabilizando oportu-
nidades de participação em sociedade, 
mesmo quando o ciclo económico é de 
crescimento e prosperidade, nomea-
damente, no mercado de trabalho e de 
habitação, nos sistemas de educação/
aprendizagem, transportes, saúde, in-
formação e comunicação, ambiente 
construído, etc. 
As assimetrias e potencialidades terri-
toriais – Tem-se acentuado a tendência 
de polarização socioeconómica nas ci-
dades e nas áreas metropolitanas, onde 
coexistem as maiores disparidades so-
cioeconómicas, demográficas, urbanís-
ticas e ambientais. As pessoas com de-
ficiência são o grupo social que melhor 
espelha esta limitação ao crescimento 
inteligente, inclusivo e sustentável. Além 
das assimetrias entre territórios, há a 
considerar o aumento das assimetrias 
internas aos territórios e nos territórios 
urbanos.

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

A simplificação deve ser assegurada 
através da descentralização e da ges-
tão de proximidade das intervenções, 
concretizando as novas recomendações 
para o próximo período de programação 
em termos de parceria, governação mul-
tiníveis e participação e, em particular, a 
possibilidade de delegação da gestão de 
instrumentos como os ITIs nas cidades.

Criar ‘Focus Groups’ e ‘Painéis de utili-
zadores  individuais/institucionais’, asse-
gurando que as exigências de controlo, 
monitorização e acompanhamento das 
intervenções sejam simplificadas atra-
vés do feedback continuo dos mesmos 
em processos de ‘melhoria continua’ de 
procedimentos no âmbito de sistemas 
de Gestão da Qualidade, certificados.
O foco nos resultados (muitas vezes só 
materializados alguns anos depois das 
intervenções) pode gerar potencialmen-
te acréscimos da carga administrativa. 
A criação de um portal do beneficiário 
com ‘perfil de utilização amigável’ , que 
permita centralizar informação (contas, 
informação diversa, etc) é fundamental 
para assegurar o funcionamento no âm-
bito da implementação do AP evitando-
-se duplicações de pedidos.

DOMÍNIOS TEMÁTICOS

Do ponto de vista das pessoas com de-
ficiência, os domínios mais importantes 
são a ‘Inclusão Social e Emprego’ e ‘Ca-
pital Humano’. Contudo, os restantes 
também são indiretamente importantes, 
na medida em que um país que não usa 
eficientemente os recursos de forma 

sustentável, dificilmente será competi-
tivo no longo prazo e, assim, terá mais 
dificuldade em crescer de forma inte-
ligente, com mais bem-estar e riqueza 
para distribuir, sobretudo pelos grupos 
mais vulneráveis, como são as pessoas 
com deficiência. 
Dos 5 grandes objetivos da Estratégia 
Europa 2020, três são de primordial 
importância para as pessoas com defi-
ciência, na europa, mas mais ainda em 
Portugal: a diminuição do abandono es-
colar, o aumento da taxa de emprego e 
redução da população no limiar da po-
breza, sendo que deverão ser estabe-
lecidas metas ambiciosas, mas simulta-
neamente realistas, acompanhadas das 
políticas, medidas e respetivos instru-
mentos para a sua operacionalização, 
monitorização e avaliação periódica ao 
longo do período em causa, de modo a 
corrigir as trajetórias e reforçar assim, 
as expetativas de forma a garantir a mo-
tivação e empenho de todos os agentes.

PROPOSTAS CONCRETAS

Embora no 3º capítulo da pág.17 seja 
referido que “uma nova abordagem à 
problemática das pessoas portadoras 

de deficiência… exige a combinação de 
medidas de políticas de carácter especí-
fico em vários domínios (e.g. educação, 
formação, saúde), com a observação 
de novos requisitos de natureza trans-
versal, indispensáveis à promoção de 
maior igualdade de oportunidades na 
sociedade portuguesa”, a verdade é 
que este princípio, não está suficiente-
mente considerado neste documento, 
nomeadamente nas condicionantes 
para o ciclo 2014-2020, nos pontos: “O 
desafio da evolução demográfica”, “As 
restrições decorrentes da consolidação 
das contas públicas”, “O desemprego e 
a exclusão social”, “As assimetrias e as 
potencialidades territoriais”. Mas, não 
estão igualmente referidas as pessoas 
com deficiência, nas prioridades de in-
vestimento no âmbito dos domínios te-
máticos da “Competitividade e Interna-
cionalização” e “Capital Humano”, cujas 
propostas detalhadas não são passíveis 
de incluir na medida em que os caracte-
res disponibilizados são manifestamen-
te insuficientes, pelo que se farão che-
gar em carta ao Sr. Ministro Adjunto e do 
Desenvolvimento regional.
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LEGISLAçãO

Despacho n.º 4910/2013
Dr n.º 70, Série II de 10/04/2013
Criação de um Grupo de Trabalho 
com a missão de analisar e identificar 
os impactos da regulamentação e 
dos procedimentos inerentes ao atual 
regime do Subsídio de Educação 
Especial;

Despacho n.º 5128/2013
DR n.º 74, Série II de 16/04/2013
Produtos de apoio para pessoas 
com deficiência;

Portaria n.º 156/2013
Dr n.º 76, Série I de 18/04/2013
Primeira alteração ao regulamento 
Específico Passaportes Emprego 3i, 
aprovado pela Portaria n.º 408/2012, 
de 14 de Dezembro;

Declaração de Retificação n.º 
24/2013
Dr n.º 90, Série I de 10/05/2013
retifica a Portaria n.º 120/2013, de 26 
de março, do Ministério da Economia 
e do Emprego, que procede à terceira 
alteração à Portaria n.º 92/2011 de 28 
de fevereiro, que regula o Programa 
de Estágios Profissionais, publicada 
no Diário da república n.º 60, 1.ª 
Série, de 26 de março de 2013;

Portaria n.º 203/2013
Dr n.º 114, Série I de 17/06/2013
Cria a medida Vida Ativa - Emprego 
Qualificado;

Portaria n.º 204-A/2013
Dr n.º 114, Série I de 17/06/2013
Cria a medida de Apoio à Contrata-
ção Via reembolso da Taxa Social 
Única (TSU);

Portaria n.º 204-B/2013
Dr n.º 115, Série I de 18/06/2013
Cria a medida Estágios Emprego;

Despacho n.º 7960/2013
Dr n.º 116, Série II de 19/06/2013
Mobilidade por motivo de doença dos 
docentes de carreira dos estabeleci-
mentos de ensino da rede pública de 
Portugal Continental e das regiões 
Autónomas;

Lei n.º 39/2013
Dr n.º 118, Série I de 21/06/2013
regula a reposição, em 2013, do 
subsídio de férias para os trabalhado-
res públicos, aposentados, reforma-
dos e demais pensionistas;

Despacho n.º 8190/2013
Dr n.º 119, Série II de 24/06/2013
Cria um Grupo de Trabalho (GT) para 
proceder à avaliação da capacida-
de instalada e necessidades em 
cuidados continuados integrados em 
Portugal continental;
Lei n.º 44/2013
Dr n.º 126, Série I de 03/07/2013

Procede à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de 
julho, permitindo o reembolso do valor 
de planos poupança para pagamento 
de contratos de crédito à habitação;

Portaria n.º 221-A/2013
Dr n.º 129, Série I de 08/07/2013
regulamenta o programa de redução 
de efetivos a realizar no âmbito dos 
órgãos e serviços da administração 
central em 2013;

Portaria n.º 224/2013
Dr n.º 130, Série I de 09/07/2013
Aprova o regulamento do Concur-
so Nacional de Acesso e Ingresso 
no Ensino Superior Público para a 
Matrícula e Inscrição no Ano Letivo 
de 2013-2014;

Portaria n.º 226/2013
Dr n.º 133, Série I de 12/07/2013
Aprova os modelos de pedido de 
emissão da declaração e de decla-
ração relativos ao rendimento anual 
bruto corrigido do agregado familiar 
do arrendatário, estabelecendo ainda 
os procedimentos de entrega do pedi-
do e de emissão da declaração;

Decreto Legislativo Regional n.º 
25/2013/M
Dr n.º 136, Série I de 17/07/2013
regula os concursos para seleção 
e recrutamento do pessoal docente 
da educação, dos ensinos básico 
e secundário e do pessoal docente 
especializado em educação e ensino 
especial na região Autónoma da 
Madeira;

Pressupostos do Acordo de Parceria

APD pede revisão dos Pressupostos 
do Acordo de Parceria à CIAE

A APD enviou os seus contributos à 
Comissão Interministerial para os Assuntos 
Europeus no âmbito da auscultação pública 
aos Pressupostos do Acordo de Parceria

ACTUAL

“Capacitar e Empreender para a Inclusão"

E ste projecto  é constituído por acções 
de capacitação descentralizadas na 
zona de Lisboa e Vale do Tejo, zona 

Centro, zona Norte e zona Sul para pes-
soas com deficiência. Estas acções serão 
constituídas por cerca de 15 pessoas, te-
rão a duração de 6 horas e permitirão aos 
participantes adquirirem um conhecimento 
aprofundado sobre instrumentos de direitos 
humanos, legislação nacional e legislação 
europeia, onde se inclui a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e a 
Lei de Bases.
Será ainda realizado um workshop com en-
tidades parceiras sobre empreendorismo 
e criação de emprego destinado a pessoas 
com deficiência desempregadas que procu-
rem novas oportunidades de emprego. No 
evento serão apresentados vários programas 
e medidas de apoio ao empreendorismo.

“Incluir Desportivamente”
Tem por objectivo sensibilizar e divulgar pe-
las camadas mais jovens dos associados 
com deficiência os benefícios do desporto e 
dar a conhecer as modalidades paralímpi-
cas e não paralímpicas, de forma a captar 
novos praticantes para novas modalidades.

“representação Participação”
O projecto visa habilitar os dirigentes da 
APD com conhecimentos sobre represen-
tatividade das associações e os normativos 
legais nacionais e internacionais que a sus-
tentam.

A Delegação Distrital de Setúbal da APD tem novas instalações já inaugura-
das, criadas para melhor servir o distrito.

Info: Carla Nascimento Tel. 213889883/4 | E-mail: servicosocial-sede@apd.org.pt

Projectos cofinanciados pelo programa de financiamento do INr, I.P.

APD desenvolve novos

Projectos

Novas instalações

Para anunciar neste jornal,  por favor contacte os nossos serviços comerciais  |   tel: 213 889 883/4 • fax: 213 871 095
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NOTíCIAS AGENDA

Braga
Feira de artesanato 
Dias 29, 30 e 31 de Agosto marcamos presença na 
Feirinha de Artesanato em Braga com os trabalhos 
feitos pelo nosso Grupo de Bordados.

Saída com os sócios
Dia 18 de setembro teremos uma saída com os só-
cios em local ainda a definir.

Encontro de sócios
Dia 5 de Outubro teremos um encontro de sócios 
na sede da delegação de Braga da APD a partir das 
14.00h. 

Saída com os sócios
A 16 de Outubro realizar-se-á uma nova saída com 
os sócios em local ainda por definir.

Magusto
A 16 de novembro terá lugar um Magusto na sede 
da delegação de Braga da APD a partir das 16.00h.  

Convívio de Natal 
Dia 7 de dezembro haverá um convívio de Natal 
nas instalações da Junta de Freguesia da Sé em 
Braga a partir das 14.00h.

Porto
Encerramento para férias
Informamos que as Delegações do Porto e de Vila 
Nova de Gaia se encontrarão encerradas durante o 
mês de Agosto para férias.

N o dia 26 de Abril, a convite do Vereador da Câ-
mara Municipal de Aveiro – Dr. Adriano Marinho 

Teixeira, a Delegação Distrital do Porto da APD, re-
presentou a Associação prestando um testemunho de 
vida no “Projecto rampa- regime de Apoio aos Mu-
nicípios para a Acessibilidade” integrado na Feira de 
Março de 2013, que esta autarquia realizou. 
Em cumprimento do calendário do Campeonato 
de Andebol em Cadeira de rodas, a APD-Porto, 
deslocou-se a Braga, no dia 5 de Maio, no Pavilhão 
Municipal de Ferreiros. 
Entre os dias 9 e 12 de Maio, esteve presente na 
Feira Normédica/Ajutec na Exponor, tendo marcado 
presença com um stand de divulgação das activida-
des da Associação, assim como, participando com os 
atletas da Delegação Distrital do Porto, num Jogo de 
Demonstração de Andebol em Cadeira de rodas. 
reuniu, a 23 de Maio, com o Dr. Joaquim Gomes do 
Gabinete de Segurança e Ambiente e a Dra. Maria 
de Lurdes ribeiro do Departamento de Marketing dos 
STCP- Sociedade de Transportes Colectivos do Por-
to, SA, com a finalidade de os apoiar nomeadamente 
na prestação de sugestões sobre o tema da utiliza-
ção de cadeiras de rodas eléctricas nos autocarros 
Públicos.
Em cumprimento dos Estatutos da APD, a Delegação 
Distrital do Porto, levou a efeito, no dia 8 de Junho, 
as eleições para o Quadriénio 2013/2016. 
A 9 de Junho, participou no I Torneio de Andebol 
sobre rodas da FADEUP- Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
No dia 15 de Junho tomaram Posse os novos Corpos 
Sociais da Delegação Distrital do Porto da APD. Foi 
oferecido um almoço aos presentes. 
A convite da ANDST - Associação Nacional dos De-
ficientes Sinistrados no Trabalho, participou a 20 de 
Junho numa reunião das Associações de Deficientes 
do Distrito do Porto, que visou a análise e discussão 
à volta do impasse na abertura e entrada em funcio-
namento do Centro de reabilitação do Norte.
realizou, no dia 21 de Junho a Festa de São João 
para os clientes do CAO. 

Porto
Desporto domina actividades

Em nome da APD, Delegação Distrital de Setúbal, 
queremos prestar as nossas sinceras condolên-
cias aos familiares e amigos do nosso colaborador: 
Henrique Manuel Amaral Saramago, da empre-
sa de transportes HM que nos facilitava muito no 
transporte das tampinhas para servirmos que for-
ma eficaz os nossos associados.

Participou, a 29 de Junho, no Torneio GarciCup em 
Estarreja, nas modalidades de ACr7 e ACr4, tendo 
a Delegação Distrital do Porto se sagrado vencedora 
deste Torneio. 
No dia 13 de Julho e após reunião mensal da Direc-
ção da Delegação Distrital do Porto, a mesma reuniu 
com a CNOD – Norte cujo objectivo centrou-se nos 
preparativos para o próximo Congresso da Confede-
ração. 
Nos meses de Junho e Julho, colaborou com o 
Pelouro da Habitação da Câmara Municipal do Porto 
através da DomusSocial, E.M., na cedência das ins-
talações do Porto, no sentido de se efectuarem reu-
niões de implementação de gestores de entrada dos 
condomínios do agrupamento habitacional do Ilhéu e 
Cerco do Porto, integrado no projecto ConDomus. 

Correção da informação
publicada na edição anterior

Na edição anterior, relativamente ao Jogo para o 
Campeonato de Andebol 4 All, nas modalidades ACr4 
e ACr 7, realizado no dia 2 de Fevereiro, por lapso 
referiu-se que a equipa da APD-Braga tinha participa-
do no Torneio, mas quem esteve presente foi a equipa 
da APD-Paredes. Pelo lapso pedimos desculpas. 

Condolências
Henrique Saramago


