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O Orçamento de Estado 
para 2014 é um violento 
ataque aos direitos da po-
pulação portuguesa e faz 
prosseguir uma política de 
empobrecimento inaceitá-
vel.
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O deporto continua a ser 
um importante fator de 
integração social. o 13º 
Torneio Internacional de 
Basquetebol em cadeira 
de rodas, de Lisboa, reali-
zou-se em Outubro.

Prossegue a saga deste Governo, apostado em 
não deixar pedra sobre pedra no edifício de direi-
tos conquistado nos últimos 40 anos e em destruir 

a mesma classe média que floresceu nesse período, ati-
rando para a pobreza milhares de portugueses. A fome, 
e agora já não como figura de retórica, já é uma reali-
dade visível, não escondida entre quatro paredes, ainda 
envergonhada por estigma social. Impressiona a insensi-
bilidade social, a desvergonha e a lata de afirmações do 
tipo "aguenta, aguenta", "brincar aos pobrezinhos", "os 
pobres não vão às manifestações". O Governo não só 
rouba salários, direitos e feriados e tempo de descan-
so, como agride e humilha. Este Orçamento de Estado é 
mais uma peça nesta engrenagem de empobrecimento 
e exploração desenfreada de mão-de-obra, ao mesmo 
tempo que desmantela o Estado Social peça a peça, 

como um lego grande a que se vai tirando uma peça aqui 
e outra ali e só se dá por isso quando a remontagem 
começa a ficar difícil, tal o número de peças já retiradas.
Esta política tem cúmplices, como tem autores ideoló-
gicos. A grande finança internacional, a Comissão Eu-
ropeia ao seu serviço e os poderosos países da União 
Europeia, com a Alemanha à cabeça caucionaram a mi-
serável política de usurários que está em curso, compor-
tando-se como abutres a sobrevoar a presa moribunda. 
A História os julgará e não vão ficar bem na fotografia.
A cumplicidade do Presidente da República, que jurou 
cumprir e fazer cumprir a Constituição, já se dá ao luxo 
de dizer que vai avaliar os custos de um envio para o 
Tribunal Constitucional de várias matérias contidas no 
Orçamento do Estado. Qualquer democrata, respeitador 
do Estado de Direito, não pôde deixar de ficar arrepiado. 

Afinal, a Constituição não existe só para quando nos dá jei-
to. À demissão do Governo que não cumpre a lei, junta-se 
um presidente que fecha os olhos a esse incumprimento.
Mesmo que o grande argumento de não haver alternati-
va fosse verdadeiro, que não é, - só com a democracia 
suspensa, como por aí já se aventou, não há alternativas 
- valia a pena a mudança. A actual situação é já insusten-
tável. Resta-nos a esperança de o povo sentir que pode 
mudar o seu destino sem estar à espera que outros o 
façam. Só o facto de não nos unirmos nesse desígnio na-
cional que é travar esta política e este governo tem per-
mitido este desgoverno. Quando deixarmos de ser ape-
nas 300 mil na rua e formos 3 milhões, seguramente que 
Passos Coelho e seus rapazes regressam a Massamá.
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Esta política é inaceitável

A retórica do poder foge 
das questões ideológicas 
para melhor aceitação 
das suas políticas. É uma 
retórica de ficção sobre o 
real.

Estamos em período de 
Assembleias das Delega-
ções Distritais. Participar é 
reforçar a vida e a ativida-
de da APD.

AUTORIzAçãO nº DE03672013RCMS/RL
Pode abrir-se para verificação postal

Pág. centrais Pág. 7



p2 | novembro´13 novembro´13 | p3

Redução remuneratória (não há ex-
cepção para as pessoas com defi-
ciência)
A partir de 1 de janeiro de 2014 são 
reduzidas as remunerações totais ilí-
quidas mensais dos trabalhadores da 
Administração Pública, de valor supe-
rior a €600, quer estejam em exercício 
de funções naquela data, quer iniciem 
tal exercício, a qualquer título, depois 
dela, nos seguintes termos: a) Para 
valores de remunerações superiores 
a €600 e inferiores a €2000, aplica-se 
uma taxa progressiva que varia entre 
os 2,5% e os 12%, sobre o valor total 
da remuneração; b) 12 % sobre o va-
lor total das remunerações superiores 
a €2000.

Pagamento do subsídio de Natal
Durante o ano de 2014, o subsídio de 
natal ou quaisquer prestações corres-
pondentes ao 13.º mês a que os tra-
balhadores da Administração Pública 
tenham direito, nos termos legais, é 
pago mensalmente, por duodécimos.

Pagamento do subsídio de Natal 
aos aposentados, reformados e de-
mais pensionistas da CGA, I.P.
Os aposentados, reformados e demais 
pensionistas da CGA, I.P., bem como 
o pessoal na reserva e o desligado do 
serviço a aguardar aposentação ou 
reforma, independentemente da data 
de passagem a essas situações e do 
valor da sua pensão, têm direito a re-
ceber mensalmente, no ano de 2014, 
a título de subsídio de natal, um valor 
correspondente a 1/12 da pensão que 
lhes couber nesse mês.

Pagamento do trabalho
extraordinário
Durante o ano de 2014, como medida 

excecional de estabilidade orçamen-
tal, todos os acréscimos ao valor da 
retribuição horária referentes a paga-
mento de trabalho extraordinário pres-
tado em dia normal de trabalho pelos 
trabalhadores da Administração Públi-
ca, cujo período normal de trabalho, 
legal e ou convencional, não exceda 
sete horas por dia nem 35 horas por 
semana são realizados nos seguintes 
termos: a) 12,5% da remuneração na 
primeira hora; b) 18,75% da remune-
ração nas horas ou frações subse-
quentes.

Regime especial de trabalho a
tempo parcial
Durante o ano de 2014, como medida 
excecional de estabilidade orçamen-

tal, o tempo de trabalho semanal pode 
ser reduzido, por acordo entre o traba-
lhador em funções públicas e a respe-
tiva entidade empregadora pública, no 
mínimo, no equivalente a duas horas 
por dia ou a oito horas consecutivas 
de trabalho por semana.

Outras disposições aplicáveis a tra-
balhadores em funções públicas

Redução de trabalhadores no setor 
público empresarial 
Durante o ano de 2014 as empresas 
públicas e as entidades públicas em-
presariais do setor público empresa-
rial, com exceção dos hospitais enti-
dades públicas empresarias, reduzem 
no seu conjunto, no mínimo, em 3% 

o número de trabalhadores face aos existentes 
em 31 de dezembro de 2012.

Redução de trabalhadores nas autarquias 
locais
Durante o ano de 2014, as autarquias locais 
reduzem, no mínimo, em 2% o número de tra-
balhadores face aos existentes em 31 de de-
zembro de 2013.

Redução de trabalhadores nos municípios 
em situação de saneamento ou rutura
nos municípios cuja dívida total ultrapasse, em 
31 de dezembro de 2013, 2,25 vezes a média 
da receita corrente líquida cobrada nos três 
exercícios anteriores, a obrigação de redução 
do número de trabalhadores é de, no mínimo, 
3% face aos existentes em 31 de Dezembro de 
2013.

Controlo do recrutamento de trabalhadores nas au-
tarquias locais e administrações regionais
As autarquias locais não podem proceder à abertura de 
procedimentos concursais com vista à constituição de re-
lações jurídicas de emprego público por tempo indetermi-
nado, determinado ou determinável, para carreira geral 
ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto 
de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência, 
destinados a candidatos que não possuam uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida. Esta medida aplica-se imedia-
ta e diretamente aos órgãos e serviços das administra-
ções regionais.

Proteção social e aposentação ou reforma

Contribuição extraordinária de solidariedade (excep-
ciona os Deficientes das Forças Armadas mas não os 
deficientes civis)
As pensões pagas a um único titular são sujeitas a uma 
CES, nos seguintes termos: a) 3,5% sobre a totalidade 
das pensões de valor mensal entre €1350 e €1800; b) 
3,5% sobre o valor de €1800 e 16% sobre o remanescen-
te das pensões de valor mensal entre €1800,01 e €3750, 
perfazendo uma taxa global que varia entre 3,5% e 10%; 
c) 10% sobre a totalidade das pensões de valor mensal 
superior a €3750.
Quando as pensões tiverem valor superior a €3750 são 
aplicadas, em acumulação com a referida na alínea c), as 
seguintes percentagens: a) 15 % sobre o montante que 
exceda 12 vezes o valor do IAS mas que não ultrapasse 
18 vezes aquele valor;
40 % sobre o montante que ultrapasse 18 vezes o valor 
do IAS.

Suspensão do regime de atualização do valor do in-
dexante dos apoios sociais, das pensões e outras 
prestações sociais
São suspensos durante o ano de 2014: a) O regime de 
atualização anual do IAS, mantendo-se em vigor o valor 
de €419,22; b) O regime de atualização das pensões e de 
outras prestações sociais atribuídas pelo sistema de se-
gurança social; c) O regime de atualização das pensões 
do regime de proteção social convergente.

Congelamento do valor nominal das pensões
no ano de 2014, não são objeto de atualização os valores 
das pensões regulamentares de invalidez e de velhice do 
regime geral de segurança social e demais pensões, sub-
sídios e complementos atribuídos em data anterior a 1 de 
janeiro de 2013; os valores das pensões de aposentação, 
reforma, invalidez e de outras pensões, subsídios e com-
plementos atribuídos pela CGA, I.P. em data anterior a 1 
de janeiro de 2013.
Excetuam-se do disposto, entre outros, o valor mínimo de 
pensão do regime geral de segurança social correspon-
dente a uma carreira contributiva inferior a 15 anos, os 
valores mínimos de pensão de aposentação, reforma, in-
validez e as pensões por incapacidade permanente para 
o trabalho.

Contribuição sobre prestações de doença e de de-
semprego
As prestações do sistema previdencial concedidas no 
âmbito das eventualidades de doença e desemprego são 
sujeitas a uma contribuição de 5% sobre o montante dos 
subsídios concedidos no âmbito da eventualidade de do-
ença e 6% sobre o montante dos subsídios concedidos 
no âmbito da eventualidade de desemprego.

Majoração do montante do subsídio de desemprego
1- O montante diário do subsídio de desemprego é ma-
jorado em 10% nas situações seguintes: a) Quando no 
mesmo agregado familiar ambos os cônjuges ou pessoas 

que vivam em união de facto sejam titulares do subsídio 
de desemprego e tenham filhos ou equiparados a cargo; 
b) Quando no agregado monoparental o parente único 
seja titular do subsídio de desemprego e não aufira pen-
são de alimentos decretada ou homologada pelo tribunal.

Pensões de sobrevivência dos cônjuges e ex-cônju-
ges (excepciona-se os deficientes das Forças Arma-
das)
As pensões de sobrevivência a atribuir a partir de 1 de 
janeiro de 2014, pela CGA, I.P., e pelo CnP, aos cônjuges 
sobrevivos e aos membros sobrevivos de união de facto 
de contribuintes do regime de proteção social convergen-
te ou beneficiários do regime geral de segurança social 
que percebam valor global mensal a título de pensão 
igual ou superior a €2000 são calculadas por aplicação 
das taxas de formação da pensão.

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Mantém-se o art.º 87- Deduções à coleta relativas às 
pessoas com deficiência. Os rendimentos brutos de cada 
uma das categorias A, B e H auferidos por sujeitos pas-
sivos com deficiência são considerados, para efeitos de 
IRS, apenas por 90% em 2013. não obstante o disposto 
no número anterior, a parte do rendimento excluída de 
tributação não pode exceder em 2014, por categoria de 
rendimentos, €2500.
Sobretaxa em sede de IRS (não foi considerada a situ-
ação das pessoas com deficiência)
Sobre a parte do rendimento coletável de IRS auferido 
por sujeitos passivos residentes em território português, 
que exceda, por sujeito passivo, o valor anual da retri-
buição mínima mensal garantida, incide a sobretaxa de 
3,5%.
À coleta da sobretaxa são deduzidas apenas: a) 2,5% do 
valor da retribuição mínima mensal garantida por cada 
dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo 
de IRS; b) As importâncias retidas nos termos dos n.ºs 5 a 
9, que, quando superiores à sobretaxa devida, conferem 
direito ao reembolso da diferença.

Disposições finais
O governo promove, no cumprimento do artigo 49.º da Lei 
n.º 38/2004, de 18 de Agosto (Orçamento), informação 
sobre as verbas inscritas no orçamento de cada Ministé-
rio, bem como da respetiva execução, referentes à políti-
ca da prevenção, habilitação, reabilitação e participação 
da pessoa com deficiência.

A APD fez o levantamento das questões principais que afetam direta e indiretamente as 
pessoas com deficiência neste Orçamento Geral do Estado, um documento de tal forma grave e 
desrespeitador da Constituição que um Presidente, fiel ao que jurou no ato de posse, certamente 
demitiria o Governo que o apresentou.

Proposta de Lei OE 2014

As medidas que afetam as 
pessoas com deficiência

EDITORIAL

Não
queremos 
mais fome

Vem, ou está aí, um novo Orçamen-
to de Estado e com ele mais um 
grande carregamento de malfeito-

rias para a grande maioria do povo portu-
guês. Já não é uma novidade, mas desta 
vez é o próprio governo que confessa a 
sua consciência da inconstitucionalidade 
de muitas normas desta lei. não podemos 
ficar parados nem calados perante tal si-
tuação. Hoje já não há dúvida que o go-
verno premeditadamente pretende matar 
á fome e com falta de assistência médi-
ca uns bons milhares de portugueses.
As pessoas com deficiência, como sen-
do as mais desprotegidas e as mais 
frágeis, são atacadas duma forma que 
nos rejeitamos a definir. Sendo assim 
continua a ser tempo de em todos os lu-
gares darmos largas à nossa indignação 
e exigir uma outra política que vá ao en-
contro das nossas necessidades como 
povo que trabalha ou que já trabalhou. É 
tempo de manifestarmos publicamente o 
nosso desejo em sermos tratados como 
pessoas com deveres e com direitos e 
não como escravos, é tempo de sermos 
homens. Estamos cansados da fome, 
da falta de segurança social, da falta de 
saúde, da falta de educação e da falta de 
cultura, esta cada vez mais espezinhada 
para nos transformarmos em seres não 
pensantes que facilmente se deixam 
levar pela propaganda política e econó-
mica que pulula por televisões, rádios e 
jornais. Temos que dizer basta porque 
é preciso mudar de rumo em direcção 
a uma sociedade em que o poder políti-
co não seja lacaio do poder económico.
Portugal está à beira do seu desapare-
cimento como povo e é o próprio gover-
no que já nos considera um protectora-
do da união Europeia. Precisamos, tal 
como em tempos de crise como 1383 ou 
1640, de virmos para a rua determina-
dos a defender a nossa honra, a nossa 
pátria, a nossa língua, a nossa ddignida-
de e, por isso, os nossos direitos como 
povo e como pessoas. não queremos 
ser mais enganados, não queremos ser 
mais tratados como imbecis, não que-
remos ser mais tratados como animais 
que se compram e se vendem. Sejamos 
dignos dos nossos maiores e daque-
les que nas masmorras da PIDE deram 
a vida para que tivéssemos um 25 de 
abril que não é apenas uma data mas 
um projecto político, social e económico.

António Matos de Almeida

O Conselho nacional da Associação Portuguesa de 
Deficientes manifestou, em comunicado, o seu mais 
veemente repúdio pela violência das medidas de 

austeridade do Orçamento de Estado 2014, que conduzem 
ao empobrecimento continuado da esmagadora maioria 
dos portugueses.
Para a APD, as consequências da aplicação das medidas 
do OE 2014 configuram a violação de um vasto conjunto 
de direitos consagrados na Constituição da República Por-
tuguesa e, no caso das pessoas com deficiência, na Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os 
cortes e despedimentos anunciados significam aumentar 
desmesuradamente o vasto número dos que já hoje não 

têm acesso a uma vida com o mínimo de dignidade. 
neste conjunto de medidas assustadoras e iníquas que 
integram o OE 2014 as pessoas com deficiência não são 
poupadas. nem nos despedimentos, nem nos cortes de sa-
lários e de pensões. 
O pedido de esforço feito pelos governantes aos cidadãos 
portugueses é quase generalizado. Aplica-se aos muito po-
bres, aos pobres, aos remediados e aos assim-assim. Há 
excepções. Os que transacionam em offshores, os que re-
cebendo o nosso dinheiro o depositam em bancos no es-
trangeiro evitando pagar impostos, as grandes empresas, 
a banca.  
O caminho traçado pelo governo português, a coberto da 
troika, para a consolidação da dívida pública é a via para a 
miséria de muitos portugueses e da perda da soberania do 
nosso País. Este não é certamente o caminho que a maioria 
dos portugueses quer.  
A APD manifesta o seu apoio às iniciativas que visem travar 
a aprovação desta proposta de Orçamento de Estado. 

APD apoia iniciativas
que travem o OE 2014

ACTUAL
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CEnTRAIS

A adopção da palavra austeridade 
começa por não ser inocente. A 
carga que a palavra transporta - ou 

antes, transportava, porque isso agora já 
mudou - poderia apresentar-se como po-
sitiva, no sentido ético e moral de neces-
sidade de mudança de padrões de vida, 
mais reduzido ao essencial e menos a um 
consumismo de aparências, mais simples 
nos desejos e menos rendido a excessos 
que só créditos aparentemente fáceis 
poderiam satisfazer. Um homem auste-
ro não é um homem a quem se aponte 
o dedo. E foi a isto que os portugueses 

aderiram inicialmente, perante uma retó-
rica que não se cansou de os acusar de 
viverem acima das suas possibilidades, 
isentando assim de responsabilidades 
o poder político e o poder económico-
-financeiro. Como, individualmente, nin-
guém achou que estivesse a viver acima 
das suas possibilidades, eram sempre os 
outros a fazê-lo e, por isso, a necessida-
de de pôr cobro a isso. O poder instalado, 
legitimado por um resultado eleitoral que 
não deixava margem para dúvidas sobre 
a esperança que os portugueses deposi-
tavam na virtuosidade de uma austerida-

O exercício da comunicação 
política e a retórica que 
passou a narrativa

de que nos tiraria de um sufoco causado 
por anos de desvario, ocultou uma agen-
da ideológica que, a par do memorando 
da troika, seria levada a cabo. É claro que 
a campanha eleitoral obliterou o cerne o 
da questão. Em vez de falar em empo-
brecer, falou em rigor, em vez de falar em 
retirar direitos e garantias dos cidadãos, 
falou em reformas estruturais, em vez de 
falar em reduzir o Estado social, falou em 
gestão racional dos meios públicos. Evi-
tou referências ao desemprego, direitos 
laborais, retirada de subsídios, aumento 
de horários de trabalho, aumento de im-
postos e contribuições, redução de ser-
viços públicos essenciais e por aí fora, 
incidindo o seu discurso antes em "re-
formas que levem as empresas a serem 
mais competitivas lá fora", em "fomento 
do empreendedorismo", "em aumento da 
produtividade no sector público, gerindo 
melhor os seus recursos", "fim dos in-
vestimentos megalómanos (exemplos do 
TGV, novo aeroporto de Lisboa, etc.)", ou 
seja, foi ao encontro do que as pessoas 
queriam ouvir. O que se veio a verificar 
depois foi outra coisa. 

Dividir para reinar, eis a 
estratégia
E quando os sinais de que essa outra 
coisa se começaram a manifestar, a es-
tratégia de comunicação mudou. Veio a 
estratégia, muito velha, que nasceu na 

altura em que o primeiro homem achou 
que poderia exercer o poder sobre os 
outros homens: dividir para reinar. E foi 
assim que vimos o Governo a dizer mal 
dos seus próprios colaboradores, ou 
seja, dos funcionários públicos e dentro 
destes colocou, ou tentou colocar, os pro-
fessores contra os médicos, estes con-
tra os enfermeiros, os da administração 
central contra os da administração local, 
todos contra os militares e estes contra 
as forças de segurança e vice versa. Os 
trabalhadores do privado viram-se assim 
intoxicados com a ideia de que os funcio-
nários públicos estavam cheios de rega-
lias e aplaudiram as medidas contra eles 
tomadas, enquanto os quadros do sector 
público viam os seus congéneres do pri-
vado a ganharem mais do que eles e a 
serem poupados a cortes de subsídios e 
a congelamento de salários. Uns contra 
os outros, poupando o Governo a críticas.
A par disto, não suficiente para justificar 
medidas macro, veio a ladainha da im-
prescindibilidade de respeitarmos com-
promissos internacionais, designada-
mente com a troika. O próprio Presidente 
da República veio repetir essa ideia no 
discurso do 10 de junho, como motivo 
de orgulho nacional: "Portugal respeitará 
todos os compromissos assumidos com 
os nossos parceiros europeus e interna-
cionais". É a história do "bom aluno", dito 
de outra maneira. Colado ao argumento, 
veio a história de que se não respeitar-

A marca ideológica da 
política que está a ser 
seguida a reboque da 
troika e, em parte, a 
mando desta, não faz 
parte da retórica do 

poder. As medidas não 
são ideológicas são 

imperativos nacionais para 
sairmos do buraco, é este 

o discurso. Aliás, muito 
a propósito, a expressão 
da moda é "narrativa", 

para designar a ideia que 
temos vindo a explanar. 

Muito apropriadamente a 
expressão tem mais a ver 
com cenários ficcionais 
que com a realidade em 
que se move a política. 
Narrativa é assim o fio 

discursivo que sustenta 
para fora uma política. 
É a retórica aplicada à 

justificação das decisões 
políticas. A sua ligação à 
ficção é de uma justeza 

singular.

mos os compromissos, Portugal deixa de 
ter dinheiro para cumprir os seus com-
promissos internos, designadamente o 
pagamento de salários e o pagamento a 
fornecedores do Estado. Por outras pala-
vras, tudo o que cheirasse a alternativas 
era coisa de gente sonhadora, com os 
pés assentes em areias movediças, sem 
noção do real e das "dificuldades do exer-
cício do poder em situação tão difícil". A 
retórica, para fazer parte do imaginário 
colectivo, só precisa de um mínimo de 
real em que assentar.

Agora Austeridade cha-
ma-se Programa de Ajus-
tamento
Hoje, toda a gente sabe que nada disto 
corresponde à verdade. no discurso de 
poder até já se trocou a austeridade por 
programa de ajustamento. Havia e sem-
pre houve margem para negociar de 
forma diferente todos os acordos cele-
brados. Bastava não o fazer de cócoras 
perante o poder financeiro e perante a 
troika. Bastava um mínimo de sentido pa-
triótico e de orgulho, de outra postura ide-
ológica, de olhar para os resultados das 
soluções onde elas tinham sido aplicadas 
e de dar ouvidos à razão  e a quem dava 
como desastrosas as soluções antes ain-
da de elas terem sido implementadas.
Hoje, sabe-se que nem sequer o acordo 
com a troika era inevitável. Havia e há 
outras saídas. Mas, a retórica governa-
mental nunca foi por aí. Aliás, a ideia de 
inevitabilidade da troika foi o motor que le-
vou à crise política e à derrota clamorosa 
de Sócrates. Veja-se como um mestre da 
comunicação como Sócrates não conse-
guiu evitar a retórica que trouxe a troika 
para o léxico político nacional.
O que todo este processo deixa claro é 
o sentido de responsabilidade dos por-
tugueses. Em boa verdade foi em nome 
dessa responsabilidade, ou seja, de acre-
ditar que era possível cumprir os compro-
missos financeiros assumidos, bastando 
seguir as recomendações da troika, que 
os portugueses aceitaram poder mudar 
paradigmas de consumo e modos de 
vida, rejeitando excessos de consumismo 
próprios de uma sociedade de consumo. 
Dito por outras palavras, o Governo teve 
condições anormais para prosseguir uma 
política de cortes, como quase nenhum 
outro teve. E desperdiçou-as.
Por parte do movimento sindical, o gran-
de êxito do discurso recente foi a ideia de 
empobrecimento. A expressão foi usa-
da antes de qualquer outra organização 
social ou política a ter colocado no seu 
discurso. E pegou. A ideia já está enrai-
zada. Outra ideia, a do retrocesso social 
e político, já está a fazer o seu caminho 
mas demorou mais tempo.
As questões estritamente laborais têm 
uma dificuldade  - que só por si valeria um 
estudo - de sair para a rua e serem co-

municadas, via media, em paridade de impor-
tância com outras de cariz político estrutural, 
como a questão da reorganização administra-
tiva do território ou a redução de mandatos 
autárquicos, o que não se compreende. Em 
boa verdade, os cidadãos vivem um terço do 
seu dia em ambiente laboral, pelo que esse 
universo assume particular relevo nas suas 
vidas pessoais. Por outro lado, é através do 
trabalho e da sua natureza que os países 
geram riqueza e é através da natureza dos 
vínculos laborais, dos direitos dos trabalha-
dores e do nível salarial praticado que o seu 
grau de desenvolvimento pode ser medido. 
Esta dificuldade de comunicação das maté-
rias laborais é assim um segredo que só se 
compreende na justa medida em que é aqui 
que se joga muito do que é a luta ideológica 
presente na sociedade. Fonte de geração da 
riqueza, é aqui que se assiste a aspectos es-
senciais que são a distribuição da riqueza, a 
eventual exploração de mão-de-obra, estra-
tégias concertadas de competitividade das 
empresas através de trabalho barato e com 
poucos direitos. Este é um terreno de bata-
lha ideológica por excelência, mas é também 
o terreno que afere o sentido ético entre o 
poder político, financeiro e a população em 

geral. Dito de outra forma, é o terreno 
que permite saber se o poder político 
vê os seus cidadãos como carne para 
canhão para os interesses financeiros 
que se movem na sua sombra.
As sucessivas revisões da legislação 
laboral que têm ocorrido em Portugal 
após o final do anos 70, vêm sempre 
acompanhadas de uma retórica base-
ada na necessidade de aumento da 
competitividade das empresas e de 
uma flexibilidade laboral, associada a 
uma ideia de modernidade que está 
longe de ser verdadeira. É uma retóri-
ca vencedora, se tivermos em conta a 
aceitação tácita dessas reformas que 
contaram sempre com a rejeição da 
CGTP. Ora, o que se tem assistido não 
é a um aumento da competitividade 
nem sequer a flexibilidade é factor de 
progresso em lado algum. De resto, as 
últimas revisões da legislação laboral 
atacaram os fundamentos da contra-
tação colectiva que a OIT considerou 
como um dos instrumentos fundamen-
tais para o progresso,  e não só civiliza-
cional, da Europa. É isso que está a ser 
deitado borda fora.

A marca ideológica da polí-
tica que está a ser seguida 
a reboque da troika e, em 
parte, a mando desta, não 
faz parte da retórica do po-
der. As medidas não são 
ideológicas, são imperativos 
nacionais para sairmos do 
buraco, é este o discurso. 
Aliás, muito a propósito, a 
expressão da moda é "nar-
rativa", para designar a ideia 
que temos vindo a explanar. 
Muito apropriadamente, a 
expressão tem mais a ver 
com cenários ficcionais que 
com a realidade em que se 
move a política. narrativa é 
assim o fio discursivo que 
sustenta para fora uma polí-
tica. É a retórica aplicada à 
justificação das decisões po-
líticas. A sua ligação à ficção 
é de uma justeza singular.
Mas, toda a gente, ligada à 
publicidade, sabe que uma 
campanha só é duradoura 
se o produto não desmere-
cer completamente da cam-
panha e do discurso que 
gerou. Caso contrário, tem 
os dias contados. A realida-
de entra em choque com a 
mensagem publicitária. É o 
que já aconteceu com este 
governo. A realidade con-
creta, da vida e dos números 
constantes em estatísticas, 
desmente a narrativa. É o fim 
do produto que nos querem 
vender.
O que fica, contudo, é des-

cobrir as razões porque a narrativa 
dos sindicatos e da esquerda em geral 
só passar após o falhanço estrondoso 
das narrativas impostas  pelas organi-
zações ligadas ao arco do poder. Uma 
das razões é seguramente a existência 
de uns órgãos de comunicação social 
engajados numa linha ideológica de po-
der, mas isso começa  a ser curto para 
entender um fenómeno que se repete 
anos a fio.
A comunicação e as suas estratégias 
são elementos fundamentais e indisso-
ciáveis do exercício da política. O que é 
que a cultura tem a ver com isto? Tudo. 
Porque a análise destes fenómenos são 
interdisciplinares. Desde a economia, à 
sociologia, passando pela comunica-
ção, tudo é indispensável para a cons-
trução de uma "narrativa" que os cida-
dãos sintam como verdadeira, como 
sua, como credível para a resolução 
dos problemas concretos da sua vida.
Os sindicatos e a esquerda em geral 
não podem acomodar-se a dizer que 
tiveram razão a posteriori. neste caso, 
foram muitas as vozes a alertar para os 
efeitos catastróficos do memorando da 
troika, mas as pessoas só começaram 
a ver que isso era verdade quando a 
realidade da vida e os números que a 
espelhavam vieram ter connosco como 
socos no estômago.
Por muito que uma ideia seja verdadeira 
ela só é aceite pelos cidadãos se hou-
ver neles terreno fértil para germinar. 
Caso contrário, a mensagem perde-
-se. É isto que é preciso ter presente: 
adaptar a mensagem à forma como ela 
pode ser assimilada pelos cidadãos por 
forma a germinar. É um exercício com-
plexo. Leva tempo.
Se todo o discurso político do arco do 
poder, ainda por cima caucionado por 
uma União Europeia, onde o lóbi dos 
trabalhadores sempre foi débil, contra-
ria o das forças políticas anti-troika, é 
mais fácil acreditar-se no poder insta-
lado.
A questão é que agora chegámos ao 
ponto de não acreditarmos no discurso 
do poder - a mentira foi demasiado evi-
dente e prolongada no tempo - e isso 
é que é perigoso porque arrasta todo o 
discurso político para o descrédito. Es-
sas são as antecâmaras do fascismo. 
Fica o alerta.

A comunicação é parte indissociável do exercício da política. A retórica, desde tempos imemoriais, fez 
parte dos jogos de poder, mais ou menos dissimulados, ou de manipulação das vontades populares. 
Comunicar bem é meio caminho andado para o sucesso. Escolher as palavras e as expressões 
que sustentam uma política é essencial, não para a compreensão da sua verdade mas para a sua 
aceitação. Não será por acaso que na política, nestes últimos tempos, a retórica tenha sido substituída 
por narrativa, uma palavra mais ligada ao mundo ficcional. A dissonância entre a verdade do discurso 
e o real é um dos factores de divórcio entre os cidadãos e a política. Estas são matérias só passíveis 
de ser discutidas numa base cultural e multidisciplinar. A política é feita de outra matéria: paixão por 
modelos ideológicos modelares para a sociedade.
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Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 46/2013
DR n.º 140, Série I de 23/07/2013
Aprova o Plano nacional de Reabi-
litação e Reinserção 2013-2015 e 
o Plano nacional de Reabilitação e 
Reinserção - Justiça Juvenil - 2013-
2015; 

Lei n.º 221-A/2013
DR n.º 141, Série I de 24/07/2013
Procede à primeira alteração à Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2013), 
à alteração do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, do Código do Imposto so-
bre o Valor Acrescentado, do Código 
dos Impostos Especiais de Consumo, 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
à segunda alteração ao Decreto-
-Lei n.º 172/94, de 25 de junho, e à 
Lei n.º 28/2012, de 31 de julho, e à 
terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
113/2011, de 29 de novembro;

Lei n.º 53/2013
DR n.º 143, Série I de 26/07/2013
Altera o Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 
30 de novembro, que aprova o Códi-
go do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, clarificando 
o enquadramento fiscal das com-
pensações e subsídios, referentes à 
atividade voluntária, postos à dispo-
sição dos bombeiros pela Autoridade 
nacional de Proteção Civil e pagos 
pelas respetivas entidades detentoras 
de corpos de bombeiros, no âmbito 
do dispositivo especial de combate 
a incêndios, bem como das bolsas 
atribuídas aos praticantes de alto 
rendimento desportivo, pelo Comité 
Paralímpico de Portugal, no âmbito 
do contrato-programa de preparação 
para os Jogos Surdolímpicos, e dos 
respetivos prémios atribuídos por 
classificações relevantes obtidas em 
provas desportivas de elevado prestí-
gio e nível competitivo;

Decreto-Lei  n.º 106/2013
DR n.º 145, Série I de 30/07/2013
Define o estatuto das organizações 
não governamentais das pessoas 
com deficiência, bem como os apoios 
a conceder pelo Estado a tais orga-
nizações;

Portaria n.º 25/2013/M
DR n.º 151, Série I de 07/08/2013
Estabelece o Contingente de estágios 
profissionais para a 2ª fase da 2ª 
edição do Programa de Estágios 
Profissionais na Administração 
Pública Central (PEPAC) e respetiva 
calendarização;

Decreto Legislativo Regional n.º 
12/2013/A
DR n.º 162, Série I de 23/08/2013

Aprova o Estatuto do Aluno dos Ensi-
nos Básico e Secundário;

Portaria n.º 281/2013
DR n.º 165, Série I de 28/08/2013
Determina os valores dos coeficien-
tes de revalorização das remune-
rações de referência que servem 
de base de cálculo das pensões de 
invalidez e velhice do regime geral 
de segurança social e do regime do 
seguro social voluntário e revoga 
a Portaria n.º 241/2012, de 10 de 
Agosto;

Lei n.º 68/2013
DR n.º 166, Série I de 29/08/2013
Estabelece a duração do período 
normal de trabalho dos trabalhadores 
em funções públicas e procede à 
quinta alteração à Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, à quarta alteração 
ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de 
agosto, e à quinta alteração à Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro;

Lei n.º 69/2013
DR n.º 167, Série I de 30/08/2013
Quinta alteração ao Código do Traba-
lho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, ajustando o valor da 
compensação devida pela cessação 
do contrato de trabalho;

Lei n.º 70/2013
DR n.º 167, Série I de 30/08/2013
Estabelece os regimes jurídicos do 
fundo de compensação do trabalho, 
do mecanismo equivalente e do 
fundo de garantia de compensação 
do trabalho;

Lei n.º 72/2013
DR n.º 169, Série I de 03/09/2013
Décima terceira alteração ao Código 
da Estrada, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, e 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
44/2005, de 23 de Fevereiro;

Decreto-Lei n.º 131/2013
DR n.º 175, Série I de 11/09/2013
Procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de 
outubro, alargando a entidades de 
natureza pública alguns dos apoios 
para o desenvolvimento das políticas 
de emprego e apoio à qualificação 
das pessoas com deficiência e inca-
pacidade;

Acórdão do Tribunal Constitucio-
nal n.º 474/2013
DR n.º 179, Série I de 17/09/2013
Pronuncia-se pela inconstituciona-
lidade da norma constante do n.º 2 
do artigo 18.º do Decreto n.º 177/
XII (regime de requalificação de 
trabalhadores em funções públicas), 
enquanto conjugada com a segunda, 
terceira e quarta partes do dispos-
to no n.º 2 do artigo 4.º do mesmo 

diploma; pronuncia-se pela incons-
titucionalidade da norma constante 
do n.º 1 do artigo 4.º, bem como da 
norma prevista alínea b) do artigo 
47.º do mesmo Decreto n.º 177/XII, 
na parte em que revoga o n.º 4 do 
artigo 88.º da Lei">Lei n.º /2008">Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e 
na medida em que impõem, conju-
gadamente, a aplicação do n.º 2 do 
artigo 4.º do mesmo Decreto aos 
trabalhadores em funções públicas 
com nomeação definitiva ao tempo 
da entrada em vigor daquela lei;

Portaria n.º 293/2013
DR n.º 186, Série I de 25/09/2013
Alarga o Programa de Apoio e 
Qualificação do Sistema nacional de 
Intervenção Precoce na Infância;

Regulamento n.º 390-A/2013
DR n.º 198, Série II de 14/10/2013
Regulamento de Gestão do Fundo 
de Garantia de Compensação do 
Trabalho;

Regulamento n.º 390-B/2013
DR n.º 198, Série II de 14/10/2013
Regulamento de Gestão do Fundo 
de Compensação do Trabalho, nos 
termos da alínea d) do artigo 22.º da 
Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto;
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COnVOCATÓRIAS

Chaves
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabe-
lecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Chaves, para 
o dia 23 de Novembro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na 
Urb. Sá Taqueiro - Praceta Bernandim Ribeiro, Bloco 7, Lojas 3 e 
4  – 5400-115 Chaves,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Leiria
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distri-
tal de Leiria para o dia 16 de Novembro, pelas 14h, na Sede 
da Delegação, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-
276 Marinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Angra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao es-
tabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associa-
ção Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de 
Angra do Heroísmo, para o dia 18 de Novembro, pelas 14h, 
na Sede da Delegação, sita na R. Nova - Conceição – 9700-
132 Angra do Heroísmo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Paredes
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao es-
tabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Paredes, 
para o dia 16 de Novembro, pelas 9h30, na sede da Delegação, 
sita no Bairro “O Sonho” – R. Francisco Teixeira do Couto, Bl. 
5 – C/V – 4580 Paredes,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Cascais
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local 
de Cascais, para o dia 30 de Novembro, pelas 14h, 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. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Sintra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Sintra, 
para o dia 23 de Novembro, pelas 14h, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins,  com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Funchal

Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao es-
tabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local do Funchal, 
para o dia 22 de Novembro, pelas 17h, na Sede da Delegação, 
sita na R. da Venezuela, 48 – R/C – Br. da Nazaré – São Marti-
nho – 9000-127 Funchal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Amarante
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabe-
lecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Amarante, para 
o dia 23 de Novembro, pelas 14h30 na Sede da Delegação, sita 
na R. do Salto, 135 – São Gonçalo – 4600-281 Amarante, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Évora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabele-
cido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portugue-
sa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 
16 de Novembro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na Praça 
da Liberdade, 1 – 7150 Borba, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Amadora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Lo-
cal da Amadora, para o dia 23 de Novembro, pelas 14h, na 
Sede da Delegação, sita na Praceta Bento Moura de Portu-
gal - 2700-109 Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Discussão e Aprovação do Regulamento Interno do CAAAPD;
Ponto 4. Informações                                                                                         Lisboa, 19 de Outubro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

São Miguel
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local 
de São Miguel, para o dia 16 de Novembro, pelas 14h30, na 
Sede da Delegação, sita na R. Bento José Morais, 3 – 9500-
772 Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Estarreja

Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimen-
to ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a Assem-
bleia Local de Estarreja, para o dia 30 de Novembro, pelas 
14h, na Sede da Delegação, sita na R. Dr. Pereira de Melo,
274 - 3860-375 Estarreja, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Lisboa
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das competências de-
finidas na alínea g) do Artigo 18.º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o 
dia 7 de Dezembro, pelas 13h, na Sede Nacional, sita no Largo do 
Rato, 1 B – 1250-185 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Porto
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distri-
tal do Porto, para o dia 16 de Novembro, pelas 14h, 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. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Braga
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabele-
cido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portugue-
sa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 
16 de Novembro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na R. do 
Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Setúbal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabe-
lecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para 
o dia 30 de Novembro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na 
Rua Cândido Manuel Pereira, loja 7 – Mercado Municipal – 2835-
694 Lavradio, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Seixal
nos termos das disposições conjugadas dos Artigos 20.º e 38.º para, 
tendo por base o Plano de Actividades e Orçamento para 2014 apre-
sentado pela Delegação Local do Seixal à Direcção nacional nos 
termos da alínea m) do Artigo 48º e para dar cumprimento ao dis-
posto na alínea c) do Artigo 39.º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes, convoco a Assembleia Local do Seixal, para o 
dia 23 de Novembro, pelas 14h, na Rua dos Carpinteiros de Ma-
chado, 18 – 2840-511 Seixal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2014;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2014;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 19 de Outubro de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

VENDA

Precisa-se de auxiliar (senhora coletada nas 
finanças) com ou sem formação para apoio 
domiciliário. Cerca de 30 minutos todos os dias 
só á noite e domingos e feriados duas vezes 
ao dia. Facilitação de horário. Somente fregue-
sias de Barcelos.  Contacto 914339864

PROCURA

Vendem-se Sapatos

Vendem-se dois pares de sapatos de senhora 
desirmanados, número 38 pé esquerdo e número 
36 pé direito. Estão novos, por usar. São um par 
de sapatos em pele, muito macios, de meia esta-
ção/inverno, da marca Jade. Também umas botas 
para a chuva e frio da marca Arcopédia.
Preço a combinar. Contactar Clara Belo, contac-
tos: 934703643/926100462 ou 213425012. Em 
Lisboa, Junto ao Cais do Sodré.

Vende-se viatura 
adaptada a deficien-
tes motores.

nissan micra K11, a 
gasolina, 1348 cm3, 
de 2001, com caixa 
automática, jantes de 
liga leve e elevador 
para cadeira de rodas 
elétrico.

A viatura encontra-se 
em Águeda, distrito 
de Aveiro.

€ 6.000,00

Sara Vieira 
913454402

VIATURA ADAPTADA A DEFICIENTES MOTORES

A APD apela a todos os sócios com quotas 
em atraso que regularizem a sua situação 
para que possamos continuar com a dinâ-
mica e as atividades que nos caraterizam.
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nOTíCIAS AGEnDA

Braga

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

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 14h.

Leiria

Magusto 
A Delegação Distrital de Leiria da Associação Por-
tuguesa de Deficientes vai realizar a 16 de novem-
bro o tradicional Magusto na sede da delegação a 
partir das 16h.

Feira de artesanato 
De 29 de novembro a 8 de dezembro marcamos 
presença na FAG - Feira de Artesanato e Gastro-
nomia  2013. 

Almoço/convívio
Dia 8 de dezembro no âmbito das comemorações 
do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
está a organizar um almoço/convívio num restau-
rante na Marinha Grande. Os interessados devem 
contatar a sede.

Porto

Assembleia Distrital 
A Delegação Distrital do Porto da APD, levará a 
efeito, no próximo dia 16 de novembro, a Assem-
bleia Distrital e respectiva Apresentação do Plano  
de Actividades e Orçamento para o Ano de 2014.

Magusto
no mesmo dia, 16 de novembro, realizar-se-á
também uma Festa de Magusto.

Lisboa

Magusto
Convidam-se os Sócios e Amigos para o Magusto 
a realizar dia 16 de novembro pelas 15h horas, na 
Sede nacional.

A Delegação Distrital do Porto da APD levou a efeito 
entre os dias 1 e 11 de agosto a colónia de férias 

balnear dirigida aos sócios. A mesma teve lugar na Co-
lónia de Férias da Árvore, em Vila do Conde. 
A fim de avaliar os procedimentos setoriais e operati-
vos de emergência, no dia 17 de Setembro, esta Dele-
gação realizou um simulacro de incêndio nas instala-
ções do CAO (Centro de Actividades Ocupacionais) e 
Lar Residencial. 
Participou, no dia 19 de Setembro, na Conferência na-
cional do Centenário da Lei 83 de 1913 – Direitos e Ga-
rantias dos Sinistrados do Trabalho, que se realizou no 
Salão nobre da Ordem dos Médicos e foi organizada 
pela AnDST – Associação nacional dos Deficientes 
Sinistrados do Trabalho. 
no dia 24 de Setembro, esteve presente, a convite da 
Câmara Municipal de Vila nova de Gaia, na Cerimó-
nia de Assinatura Pública da Escritura de Cedência de 

Imóvel à Cruz Vermelha Portuguesa para o apoio às 
suas atividades de âmbito local. Esta cerimónia ocor-
reu no Edifício da Presidência do referido Município. 
A 2 de Outubro, participou numa reportagem da SIC, 
sobre uma medida discriminatória tomada pela SATA 
no que diz respeito à impedição ao acesso ao trans-
porte aéreo para pessoas com deficiência e que vai 
contra o Regulamento Comunitário n.º 1107/ 2006 do 
Parlamento e do Conselho. 
Participou, no dia 10 de Outubro, no Plenário do Con-
selho Local de Acção Social de Vila nova de Gaia. 
Esta reunião foi realizada no Auditório da Assembleia 
Municipal de Gaia e teve como ordem de trabalhos di-
versas informações, incluindo apresentação do mapa 
atualizado das vulnerabilidades sociais do concelho 
e também pedido de parecer da Rede Social sobre o 
projeto “Passo a passo” da Associação Abraço. 

APD vai realizar um workshop sobre empreendorismo 
no dia 23 de novembro com a participação da OED, 
Associação nacional de Microcrédito e Millenium BCP 
na Sede nacional. Para mais informações contactar: 
Carla nascimento - 213889883/4

Porto
Atividades da Delegação Distrital do Porto da APD

Realizou-se nos dias 12 e 13 de Outubro de 
2013, no Pavilhão Municipal de Casal Vistoso, 
o 13º Torneio Internacional de Basquetebol em 

cadeira de rodas, organizado pelo Departamento de 
Desporto de Lisboa da APD.
O evento contou com a participação de três equipas de 
Portugal: APD-Lisboa, APD- Sintra, Seleção nacional 
de Portugal e uma equipa de Espanha: C.P. Mideba.
A equipa de CP Mideba, uma vez mais foi a equipa 
vencedora do torneio.
Pensamos que este torneio deve servir cada vez mais 
para incentivar outras equipas a realizar torneios inter-
nacionais, pois, é no contacto com equipas superiores 
que pudemos evoluir cada vez mais.

Pela primeira vez tivemos a participação da classe de 
dança de imagens e de Jogo do Pau do Ginásio Clu-
be Português, danças de salão do Clube de Cultura e 
Desporto de Carnaxide e danças de salão em cadeira 
de rodas da Associação Salvador.
A classificação ficou ordenada da seguinte forma: em 
1º lugar ficou C. P. Mideba, em 2º Seleção nacional de 
Portugal, em 3º  APD- Sintra e em 4º APD-Lisboa. O 
melhor jogador foi José Caldéron de C. P. Mideba e o 
melhor marcador Hugo Lourenço da Seleção nacional 
de Portugal.

Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, 
e de algumas empresas privadas.

Lisboa
13º Torneio Internacional
de Basquetebol em cadeira de rodas

“ Capacitar e Empreender para a inclusão”


