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A Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezembro - Lei do 
Orçamento Geral de Estado para 2014 dispõe de 
duas medidas que agravam consideravelmente a 

vida das pessoas com deficiência. São elas, a redução 
das remunerações dos Funcionários Públicos e a aplica-
ção da Contribuição Extraordinária de Solidariedade aos 
pensionistas, que não têm retorno.
Os trabalhadores da Administração Pública foram con-
frontados com a brutal redução, em 2014, dos seus ren-
dimentos de trabalho, para vencimentos a partir de 675 
euros. Esta redução em alguns casos (por exemplo o 
caso de dois técnicos, um dos quais portador de defici-
ência e com dois filhos) chegam aos 300 euros mensais, 
a somar aos cortes que já tinham sido aplicados nos dois 
últimos anos. 
Os pensionistas, por seu lado, incluindo os que têm uma 

deficiência, viram diminuído o valor da sua pensão, atra-
vés da aplicação da Contribuição Extraordinária de Soli-
dariedade (CES).
Enquanto se agrava a situação dos trabalhadores e pen-
sionistas com deficiência, nada é feito para solucionar os 
gravíssimos entraves à inclusão social que condicionam 
a vida destes cidadãos e dos quais resultam despesas 
acrescidas para o agregado familiar. 
O empobrecimento sistemático dos trabalhadores e a 
diminuição dos beneficiários dos apoios sociais contras-
ta com a escandalosa distribuição da riqueza no nosso 
País. Portugal é o País europeu em que as desigualda-
des são maiores. Segundo o Eurostat, os 20% mais ricos 
em Portugal auferem um rendimento que é 5,7 vezes su-
perior ao daqueles que se encontram entre os 20% mais 
pobres. Com os cortes aplicados em 2014 a tendência de 

empobrecimento será maior.
A euforia demonstrada pelos nossos governantes, ao 
anunciar o cumprimento do défice acordado com a Troi-
ka em 2013, causa um profundo sentimento de revolta 
no seio de todos os que vêem os seus rendimentos sa-
queados, que assistem à destruição do Sistema Nacional 
de Saúde, da escola pública, da solidariedade social, ao 
mesmo tempo que se pactua com a fuga do pagamen-
to de impostos para o estrangeiro, a manutenção das 
PPP's, o pagamento de juros brutais decorrentes de em-
préstimos contraídos por empresas públicas. 
A Associação Portuguesa de Deficientes exige que o Es-
tado Português cumpra as obrigações que assumiu ao 
ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência que o obriga a assegurar a estes cidadãos 
uma vida digna.
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Há diversos incumprimentos, 
desde turmas com mais de dois 
alunos com NEE, turmas com 

mais de 20 alunos onde esses edu-
candos com NEE es-
tão inseridos, falta de 
professores especia-
lizados e até mesmo 
de psicólogos (há um 
psicólogo para 4.000 
alunos).
O Ministério da Edu-
cação permite que 
tudo se faça para 
poupar na educação, 
mesmo se as opções 
violam a lei e com-
prometem o sucesso 
educativo destes alu-
nos. Os compromis-
sos nacionais e internacionais que o 
Estado Português assumiu não têm 
qualquer valor neste País à deriva. 
A educação para as pessoas com de-
ficiência, como de resto para todos os 
cidadãos, constitui o primeiro passo 
para a inclusão social, a autonomia e a 
promoção da auto-estima. Está intima-
mente ligada com o desenvolvimento 
de valores e princípios de solidarieda-
de e cidadania e com o desenvolvimen-

to social e económico das sociedades.
São estes valores e princípios que o 
Ministério põe em causa quando per-
mite que se instale o caos na educa-

ção dos alunos 
com NEE e dos 
seus pares. Nada 
justifica que se 
opte por poupar 
em áreas essen-
ciais como a edu-
cação. O futuro 
das pessoas e do 
País dependem 
de uma educação 
pública, inclusiva 
e de qualidade.
A Associação 
Portuguesa de 
Deficientes exige 

ao Ministro da Educação que, acima 
de tudo, cumpra e faça cumprir a lei, 
assegurando que os alunos com NEE 
e os seus pares possam prosseguir o 
seu percurso educativo baseado nas 
orientações internacionais sobre edu-
cação para as necessidades educati-
vas especiais.
Face a todos estes problemas a FEN-
PrOF, a APD e a CNOD reuniram-se, 
analisaram a situação e decidiram re-

alizar uma conferência de imprensa 
conjunta, no dia 3 de Outubro, para 
denunciarem a situação e anunciarem 
medidas no sentido de garantir que a 
Escola Pública Portuguesa continue 
a ter um carácter inclusivo, nomeada-
mente:

• Solicitar reunião à Comissão de Edu-
cação, Ciência e Cultura da Ar, ao 
Presidente do CNE e ao MEC, com o 
objectivo de colocar preocupações, 
apresentar propostas e exigir soluções;

• Apresentar uma queixa conjunta à 
UNESCO e à OiT, no início do 2º perí-
odo lectivo, caso não se verifique alte-
ração da situação;

• Apoiar juridicamente as famílias que 
pretendam apresentar queixa em tri-
bunal;

• Apresentar, em sede do Conselho 
Económico e Social, uma proposta no 
sentido de ser elaborado um parecer 
sobre a situação da Educação Espe-
cial em Portugal;

• Promover um movimento alargado 
em defesa da Escola inclusiva e de 
uma verdadeira e real inclusão.

EDiTOriAL

Dias de Terror
povo português e, bem assim, 
as pessoas com deficiência vi-
vem dias de verdadeiro terror. 

Vive-se na angústia da fome, da falta de 
educação, da falta de saúde e da des-
truição dos serviços de saúde havendo 
largas avenidas para que a morte avance 
em grande velocidade. Enquanto isto os 
grandes senhores vêem as suas fortunas 
cada vez maiores. Por outro lado a nossa 
soberania está cada vez mais ameaçada 
havendo quem afirme que vivemos tem-
pos tão vergonhosos como na época dos 
filipes.
As lutas são diárias mas as traições 
também não deixam de aparecer e com 
grande força. De tal forma isso acontece 
que o governo dá-se ao luxo de afirmar 
que consegue acordos de concertação 
social com patrões e sindicatos, sabendo 
nós que os traidores pouco trabalhado-
res representam e fazem a sua missão 
histórica de facilitar a vida aos explorado-
res do nosso povo.
Governo e grandes senhores, especial-
mente os do capital financeiro que nin-
guém votou, determinam o roubo dos 
nossos ordenados, das nossas pensões 
e reformas. Por vontade deles todos os 
que têm mais de sessenta anos devem 
desaparecer sem sequer dar despesa 
em funerais. Enterrem-se na vala comum 
porque já não são gente depois duma 
vida de trabalho e exploração. Morram 
para não dar despesa em reformas para 
as quais descontaram durante décadas 
e morram para não gastarem dinheiro 
em assistência médica. O senhores, es-
ses sim, podem viver eternamente, se tal 
for possível, porque o dinheiro para eles 
abunda e, portanto, são pessoas com di-
reitos e só direitos. Todavia, os escravos 
morram logo que deixem de ter interesse 
para os seus senhores.
Não falem de direitos, de justiça e outras 
coisas que Abril nos trouxe porque a “de-
mocracia” deles não contempla as coisas 
que são os escravos. Nada de cultura 
porque esta faz as pessoas, e também 
os escravos pensar, o que é extrema-
mente perigoso.
Mas podemos pactuar com isto?!... Pode-
mos deixar que nos matem sem qualquer 
resistência?!... a luta é o único caminho, o 
caminho da dignidade.

António Matos de Almeida

Exemplos do
descalabro da
Educação Especial

redução de docentes da Edu-
cação Especial (EE) foi drásti-
ca, lançando este sector espe-

cífico para uma situação dramática. 
Por exemplo:
O Agrupamento nº 1 de Évora (Ag. 
Manuel Ferreira Patrício) tinha no ano 
passado onze docentes de EE e este 
ano apenas seis, e um deles a meio 
tempo, quando os seus alunos ultra-
passam a centena (116 alunos). Um 
dos docentes de EE teve que sair do 
Centro de recursos para ir dar apoio 
na escola, pelo que o "Centro de re-
cursos TiC-NEE", que era o centro que 
apoiava todo o distrito, ficou fechado. 
Existem ainda menos dois formado-
res de Linguagem Gestual Portugue-
sa (passando a apenas dois), e menos 
um intérprete de Linguagem Gestual 
Portuguesa (passando a apenas um).
Quase todas as turmas do 1º ao 9º 
ano têm mais de dois alunos com 
Necessidades Educativas Especiais 
(NEE). Apercebendo-se que são mui-
tos os alunos com NEE, a direção ten-
tou distribuí-los pelas várias turmas, 
mas quase todas têm já mais de 20 
alunos e mais de dois com NEE.
O desrespeito pela legislação da 
constituição de turmas é generaliza-
do. Todos os agrupamentos que en-
viaram informações para a APD têm 
o mesmo problema, turmas com mais 
de 20 alunos e quase todas com mais 
de dois alunos com NEE por turma. 
Outro exemplo é o Agrupamento de 
escolas de Vila Nova de Paiva em Vi-
seu (45 alunos com NEE), que tinha, 
no ano passado, seis docentes de EE 
e este ano ficou com três, a trabalha-
rem em seis escolas diferentes.
No Agrupamento de escolas Gualdim 
Pais foram pedidos 10 horários para 
EE, mas só foram atribuídos sete. 
Aqui existem 90 alunos com NEE.
No Agrupamento de Oliveira do Hospi-
tal, que tem 142 alunos com NEE, exis-
tem apenas seis docentes  de EE para 
trabalhar em cinco escolas diferentes.
Estes exemplos multiplicam-se pelo 
país fora.

FENPROF, APD e CNOD a uma 
só voz na defesa da inclusão 
plena dos alunos com NEE

Na vigília organizada pela APD junto à Assembleia 
da república ficou claro o repúdio da organização e 
dos presentes pelo Orçamento de Estado 2014. Os 

participantes consideram que este OE é a continuidade de 
uma política assente em cortes nos rendimentos dos tra-
balhadores e reformados/pensionistas e em mais despedi-
mentos na Administração Pública, que afectam também os 
trabalhadores e pensionistas com deficiência,  sem que os 
interesses financeiros sejam beliscados. "Trata-se de uma 
política que só ataca os mais fracos", salientou Ana Luísa 
Sesudo, presidente da APD.
Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, que fez ques-
tão de se associar à iniciativa, lembrou que há alternativas 
a esta política e que o aprofundar da austeridade contida 
neste orçamento não resolve os problemas, antes, os agra-
va. Para o dirigente sindical, austeridade só leva a mais 
austeridade e ao agravamento do défice e da dívida, contri-
buindo para a não resolução dos verdadeiros problemas do 
país. A APD e CGTP estão de acordo: o empobrecimento 
do país não é solução, como estes três últimos anos têm 
vindo a demonstrar, já que nenhum indicador económico 
ou social melhorou. isto, apesar do embandeirar em arco 
que o governo e seus apaniguados têm feito com a queda 
dos juros, facto que os economistas quase sem excepção 
atribuem a factores externos. Para ambas as organizações 
é imperioso aumentar os salários e parar com o roubo nas 

pensões e nos direitos. O problema, salientam, é reanimar 
o mercado interno, sem o qual não há economia que re-
sista. 
A inqualificável decisão de aplicar uma redução remune-
ratória aos trabalhadores da Administração Pública a par-
tir dos 675 euros (montante que coloca os trabalhadores 
próximo do limiar da pobreza, e configura uma quebra de 
contrato intolerável ainda mais quando parte do próprio Es-
tado), irá ter consequências dramáticas em todos os agre-
gados familiares. Nunca é demais recordar que, segundo o 
estudo do CES de Coimbra, os custos acrescidos da defi-
ciência, decorrentes dos obstáculos que enfrentam, variam 
entre 6.000 e 27.000 euros anuais e o valor da pensão so-
cial de invalidez é de 197,55 euros.
Ana Luísa Sesudo salientou ainda a difícil situação das pes-
soas com deficiência no acesso aos serviços de saúde em 
rápida degradação, o desastre que foi a abertura do ano 
lectivo no âmbito das Necessidades Educativas Especiais, 
por força dos cortes efectuados em meios, infraestruturas 
e docentes e os cortes em apoios sociais imprescindíveis, 
num país onde a pobreza é uma realidade e as pessoas 
com deficiência, por força da sua condição, são os mais po-
bres de entre os mais pobres. Estamos à beira de um ruptu-
ra social sem precedentes nestes 40 anos de democracia.
A vigília exigiu uma mudança de política, já que o empobre-
cimento generalizado não é solução e já provou não o ser.

Os compromissos 
nacionais e 

internacionais 
que o Estado 

Português 
assumiu não têm 

qualquer valor
neste País à 

deriva. 

APD promove 
Vigília junto à AR
A APD realizou uma vigília destinada a assinalar o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, a 3 de Dezembro de 2013, e a 
manifestar o seu repúdio pelas medidas contidas no OE 2014.

ACTUAL

A APD tem sido 
confrontada, desde 
o início deste ano 
lectivo, com notícias 
de vários atropelos à 
legislação cometidos na 
constituição de turmas 
em escolas com alunos 
com necessidades 
educativas especiais 
(NEE).

NOTíCiAS
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CENTrAiS

A inqualificável decisão de aplicar 
uma redução remuneratória aos 
trabalhadores da Administração 

Pública a partir dos 600 euros, montan-
te que coloca os trabalhadores próximo 
do limiar da pobreza e configura uma 
quebra de contrato intolerável, ainda 
mais quando parte do próprio Estado, 
irá ter consequências dramáticas em 
todos os agregados familiares, espe-
cialmente os que integram pessoas 
com deficiência. Nunca é demais re-
cordar que, segundo o estudo do CES 
de Coimbra, os custos acrescidos da 
deficiência variam entre 6.000 e 27.000 
euros anuais. 
Por outro lado, o pagamento do sub-
sídio de Natal aos trabalhadores da 
Administração Pública e aos aposenta-
dos, reformados e demais pensionistas 
da Caixa Geral de Aposentações, i.P., 
segundo a PricewaterhouseCoopers 
(PwC), poderá absorver mais de 50% 
do seu valor bruto, com o acerto das 
retenções na fonte de irS, o que é 
uma outra forma pouco transparente de 
reduzir os vencimentos e as pensões. 
Se a este corte for acrescentada a Con-
tribuição Extraordinária de Solidarieda-
de, a redução de algumas pensões é 
significativa.
Segundo o economista Eugénio rosa 
“o corte de 10% nas pensões dos 
aposentados, conjugado como enorme 
aumento de impostos que se mantém 
em 2014, determinará que o seu rendi-
mento líquido médio se reduza, desde 
2011, em 25,9%”.
Esta proposta de OE aponta para des-
pedimentos na Administração regional 
e no sector empresarial do Estado, 
numa altura em que a taxa de desem-
prego está em níveis elevadíssimos 
e a destruição brutal de pequenas e 

médias empresas a que se assistiu nos 
últimos anos não assegura a absorção 
dos desempregados pelo mercado de 
trabalho. As pessoas com deficiência, 
segundo a Organização internacional 
do Trabalho, são as primeiras a serem 
despedidas e as últimas a conseguir 
um emprego.
Prevê cortes brutais no Serviço Nacional 
de Saúde, na educação básica e se-
cundária e acção social e na Segurança 
Social que, a acrescer aos cortes efec-
tuados nos últimos anos põe em causa 
funções sociais fundamentais do Estado. 
O início do presente ano lectivo foi 
desastroso para os alunos com neces-
sidades educativas especiais. Com a 
redução do orçamento do Ministério da 
Educação em 2014 a situação adivinha-
-se catastrófica.
Chegam rumores de zonas do interior 
onde as pessoas não têm meios para 
se deslocar para os centros de saúde, 
cada vez mais distantes e em me-
nor número. Também não têm meios 
para adquirir medicamentos. Muitas 
delas são pessoas com deficiência 
que carecem de transporte adaptado, 
inexistentes nas zonas interiores. Como 
pode o Governo propor uma diminuição 
ainda maior para o Serviço Nacional de 
Saúde. Como apelidar uma política que 
corta o direito à saúde dos cidadãos, 
particularmente dos mais pobres, dos 
mais velhos, dos mais desprotegidos? 

Face ao exposto a Associação 
Portuguesa de Deficientes propõe 
para o Orçamento de Estado 2014:

Fazendo eco das recomendações da OiT:

Actualização do valor do iAS; Aumento 
do salário mínimo nacional; Aumento 

OE 2014
Documento inaceitável
e retrógrado

do rSi; Valorização dos salários; incen-
tivos às pequenas e médias empresas; 
Diminuição da taxa de juros; Medidas 
activas do mercado de trabalho.

Medidas específicas na área da 
deficiência

Prestações sociais

O valor actual da pensão social de in-
validez é de 197,55 euros o que coloca 
estes cidadãos muito abaixo do limiar 
da pobreza. Aumentar a pensão social 
de invalidez até ao montante estimado 
para o limiar da pobreza, que em 2013 
era de 420 euros. O mínimo que um 
Estado que tem entre deveres funda-
mentais o de promover o bem-estar 
e a qualidade de vida do povo deve 
assegurar;

Uma das principais Medidas para o 
Orçamento do Estado para 2011 e que 
se mantém foi a eliminação do aumento 
extraordinário de 25% do abono de fa-
mília nos 1. º e 2.º  escalões e eliminar 
os 4.º e 5.º escalões desta prestação. 
Embora se tenha mantido o abono 
complementar por deficiência, nos 4.º e 
5.º escalões é extinto o abono de famí-
lia, o que significa, na prática, a descida 
do montante que o agregado familiar 
recebia relativamente às crianças com 
deficiência, pelo que deve ser reposto 
o abono de família dos 4.º e 5.º esca-
lões nos agregados com crianças com 
deficiência;
A bolsa de estudo atribuída a alunos 
que frequentem o 10º, 11º ou 12º ano 
e beneficiários do 1º ou 2º escalão do 
Abono de Família para Crianças e Jo-
vens sofreu uma redução para metade 
incluindo quando se trata de crianças e 
jovens com deficiência. Outra das medi-
das introduzidas em 2011 foi a redução 
em 20% das despesas com o rendi-
mento Social de inserção. Esta medida 
afectou muitas pessoas com deficiência 
que não são abrangidas pela pensão 
social de invalidez, pelo que deve ser 
actualizado o montante das prestações 
familiares, além de manter o rSi para 
todas as pessoas com deficiência.

Fiscalidade 

Os prémios de seguros de vida ou as 
contribuições pagas a associações mu-
tualistas (que garantam exclusivamente 
os riscos de morte, invalidez ou reforma 
por velhice), em benefício do contri-
buinte ou dependente deficiente. No 
entanto, a dedução à colecta relativa às 
contribuições pagas para reforma por 
velhice encontra-se ainda limitada a 65 

A renegociação 
da dívida pública 

com os credores do 
Estado é defendida 

por um número 
crescente de 

economistas, de 
grupos de cidadãos, 

de partidos 
políticos, como 
o único caminho 

para ultrapassar a 
crise e assegurar 

o crescimento 
económico.

euros, no caso de sujeitos passivos não 
casados, ou 130 euros, no caso de su-
jeitos passivos casados. Considerando 
que a actual legislação permite a recu-
sa ou agravamento do seguro de vida, 
no caso das pessoas com deficiência 
deve ser mantido o benefício fiscal nos 
prémios do seguro de vida;
Considerando as despesas extraordi-
nárias das pessoas com deficiência, 
grande parte das quais decorrem da 
inacessibilidade do meio físico, da in-
formação e comunicação que obrigam 
ao recurso a 3.ª pessoa devem ser 
repostas as deduções previstas no OE 
2008 para os titulares com deficiência, 
tal como segue:

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 13 774,86 
euros, os rendimentos das categorias 
A e B;
b) Em 30%, os rendimentos da catego-
ria H com os seguintes limites:
1) De 7778,74 euros para os deficientes 
em geral;
2) De 10 340,29 euros para os deficien-
tes das Forças Armadas abrangidos 
pelos Decretos-Leis nºs 43/76, de 20 
de Janeiro, e 314/90, de 13 de Outubro.

Na mesma lógica das despesas acres-
cidas que afectam as pessoas com 
deficiência, deve ser considerado o 
aumento da dedução à colecta das des-
pesas com educação dos descendentes 
com deficiência e considerar a dedu-

ção à colecta com despesas de saúde dos 
titulares com deficiência ou de ascendentes 
e descendentes com deficiência.

Saúde

A última alteração legislativa relativa a 
medicamentos data de Outubro de 2010 
e impôs uma redução do regime especial 
de comparticipação de 100% para 95% 
(pensionistas com baixos rendimentos), 
enquanto o escalão A do regime geral 
registou uma descida na comparticipação 
de 95% para 90%. Considerando os baixos 
rendimentos das pessoas com deficiência 
deve ser garantida a gratuitidade de todos 
os medicamentos e outros produtos de uso 
frequente e indispensáveis para a qualida-
de de vida destes cidadãos;
Muitas ajudas técnicas ou a sua reparação 
estão sujeitas a iVA o que encarece pro-
dutos e equipamentos essenciais ao dia a 
dia das pessoas com deficiência, pelo que 
deve ser considerada a isenção do iVA em 
todas as ajudas técnicas.

Educação

As escolas continuam a não dar resposta 
às necessidades específicas dos alunos 
com deficiência, tanto ao nível da aces-
sibilidade como ao nível técnico e que os 
meios humanos são claramente insuficien-
tes. As dificuldades com que se deparam 
as escolas foram particularmente gritantes 
no ano corrente. De forma a não defraudar 
as expectativas de centenas de alunos e 
dar cumprimento a instrumentos legais 
nacionais e internacionais, o OE 2014 deve 
assegurar:

Na educação pré-escolar: 

• investimento na construção e 
adaptação de creches e jardins de 
infância e na contratação de meios 
humanos com qualificação e em 
número suficiente para garantir uma 
resposta especializada às necessida-
des das crianças com deficiência.

Nos ensinos básico e secundário: 

• Contratação e colocação de profes-
sores com formação específica em 
número suficiente para dar resposta 
às necessidades dos alunos com 
NEE, nas escolas do ensino regular. 
• Contratação de técnicos para as 
equipas multidisciplinares, integrando 
docentes especializados na área do 
ensino para as necessidades educa-
tivas especiais, intérpretes de língua 
gestual, professores de escrita Brail-
le e de Tecnologias de informação 
e Comunicação, psicólogos, entre 
outros, para os estabelecimentos de 
ensino. Estas equipas devem operar 
tanto na observação e avaliação 
das necessidades das crianças e 
jovens com deficiência, como prestar 
apoio continuado aos alunos e corpo 
docente.
• investimento na acessibilidade e 
adaptação ergonómica das escolas 
e disponibilização dos equipamen-
tos específicos para os alunos com 
deficiência.
• investimento na formação inicial e 
contínua no âmbito das necessida-
des educativas especiais a profes-
sores, auxiliares educativos e outros 
profissionais.

Emprego

Embora a legislação portuguesa 
estipule quotas de emprego para 

pessoas com defici-
ência, tanto no sec-
tor público como no 
privado, a realidade 
é que estes diplomas 
não têm tido qualquer 
impacto na contratação 
destes cidadãos. Deve 
ser considerado, como 
forma de estimular o 
emprego das pessoas 
com deficiência:

• O aumento e diversi-
ficação dos incentivos 
ao emprego de forma 
a que contemplem não 
somente o desenho e 
adaptação dos pos-
tos de trabalho, mas 
também a criação 
de condições físicas, 
técnicas e pedagógicas 

para a frequência dos trabalhadores 
com deficiência nas acções de forma-
ção, numa perspectiva inclusiva e de 
formação de qualidade.
• investimento em acções de sensi-
bilização dos empregadores sobre 
não discriminação das pessoas com 
deficiência.
• A manutenção da pensão social 
de invalidez durante os períodos de 
formação.
• Alargamento dos meios de apoio a 
novas tecnologias, incluindo medidas 
facilitadoras do acesso das pessoas 
com deficiência aos novos recursos, 
instrumentos e equipamentos.
• reposição de apoios financeiros e 
técnicos às pessoas com deficiência 
que pretendam criar pequenas empre-
sas, garantindo que o valor concedido 
seja de molde a possibilitar a viabili-
dade do projecto.

Transportes

O encerramento de numerosos 
serviços públicos, particularmente no 
interior, exige um sistema de transpor-
tes eficaz e acessível. Assim deve ser 
considerado o necessário investi-
mento na adaptação dos transportes 
públicos urbanos e suburbanos. 
impõe-se, ainda, assegurar o trans-
porte das pessoas com deficiência 
nas zonas do interior, já que os trans-
portes públicos não dão resposta às 
necessidades. 

Após análise da proposta de Orçamento de Estado para 2014, a 
Direcção Nacional da APD é de opinião que esta proposta que afecta, 
entre outros, os trabalhadores e pensionistas com deficiência é 
inaceitável e merece a maior atenção. 

A Associação 
Portuguesa 

de Deficientes 
reitera que não 

é pela via do 
empobrecimento 

da população 
que os 

problemas 
financeiros do 

País se resolvem. 
Os últimos anos 
são disso prova 

cabal. 
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Nota: Se à hora marcada não estiver presente 
o número suficiente de associados para o seu 

funcionamento, a Assembleia terá início uma hora 
depois, qualquer que seja o número de sócios 

presentes

CONVOCATÓriAS

Chaves
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Chaves, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita 
na Urbanização Sá Taqueiro – Praceta Bernardim Ribeiro, Lj. 2/3 
- Aregos – 5400-115 Chaves,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Leiria
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Leiria 
para o dia 22 de Fevereiro, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Paredes
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Paredes, 
para o dia 21 de Fevereiro, pelas 19h30, na Sede da Delegação, 
sita em Bairro “O Sonho” R. Francisco Teixeira do Couto Bl. 5 – 
c/v – 4580 Paredes, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Cascais
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Cascais, 
para o dia 22 de Fevereiro, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Sintra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Sintra, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita 
na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins,  com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Funchal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Funchal, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 16h, na Sede da Delegação, sita 
na Rua da Venezuela, 48 – R/C – Br. da Nazaré – São Martinho – 
9000-127 Funchal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Évora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Évora, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita 
na Pça. da Liberdade, 1 – 7150 Borba, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

São Miguel
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local do S. Miguel, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 15h, na Sede da Delegação, sita 
na R. Bento José Morais, 3 – S. Pedro - 9500-772 Ponta Delgada, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Estarreja
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Estarreja, 
para o dia 22 de Fevereiro, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Lisboa
Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea f) dos Es-
tatutos da Associação Portuguesa de Deficientes convo-
co a Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de Mar-
ço, pelas 13h, na Sede Nacional, sita no Largo do Rato,
1B – 1250-185 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
referente a 2013;
Ponto 2. Discussão e aprovação do relatório e Contas do Exercício 
de 2013 da Delegação Distrital de Castelo Branco;
Ponto 3. Apreciação e votação do relatório e Contas do Exercício de 
2013 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 4. Vários.                                                               Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Porto
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital do Porto, 
para o dia 22 de Fevereiro, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Braga
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Braga, 
para o dia 22 de Fevereiro, pelas 13h30, na Sede da Delegação, 
sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Setúbal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabe-
lecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para 
o dia 22 de Fevereiro, pelas 13h, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Seixal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabele-
cido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes convoco a Assembleia Local do Seixal, para o dia 22 
de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na Rua dos 
Carpinteiros de Machado, 18 – 2840-511 Seixal, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Angra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local de Angra 
do Heroísmo, para o dia 22 de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Nova – Conceição - 9700-132 Angra do 
Heroísmo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Amarante
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao 
estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associa-
ção Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Local da 
Amarante, para o dia 22 de Fevereiro, 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. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Humberto Fernando Simões dos Santos

Amadora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabe-
lecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portu-
guesa de Deficientes convoco a Assembleia Local da Amadora, para 
o dia 22 de Fevereiro, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita na 
Praceta Bento Moura de Portugal, (Centro de Infância da Venda 
Nova) – 2700-109 Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do relatório de Actividades
relativo a 2013;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2013;
Ponto 3. Vários                                                                                        Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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

Lei n.º 76/2013
Dr n.º216, Série i de 07/11/2013
Estabelece um regime de renovação 
extraordinária dos contratos de trabalho a 
termo certo, bem como o regime e o modo 
de cálculo da compensação aplicável aos 
contratos objeto dessa renovação;

Resolução da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma da Madeira n.º 
21/2013/M
Dr n.º217, Série i de 08/11/2013
recomenda ao Governo da república que 
proceda à revisão do subsídio de desem-
prego e prestações subsequente;

Portaria n.º 338/2013
Dr n.º226, Série i de 21/11/2013
Procede à atualização anual das pensões 
de acidentes de trabalho e revoga a Porta-
ria n.º 122/2012, de 3 de Maio;

Decreto-Lei n.º 161/2013
Dr n.º 226, Série i de 21/11/2013
Procede à 10.ª alteração ao Decreto-Lei 
n.º 118/83, de 25 de fevereiro, que regula-
menta o funcionamento e o esquema de 
benefícios da Direção-Geral de Proteção 
Social aos Trabalhadores em Funções 
Públicas;

Portaria n.º 341/2013
Dr n.º 227, Série i de 22/11/2013
Segunda alteração à Portaria n.º 
1453/2002, de 11 de novembro que regu-
lamenta o reembolso do valor dos planos 
de poupança-reforma;

Portaria n.º 345/2013
Dr n.º 227, Série i de 22/11/2013
Define o serviço competente para organi-
zar a lista de mediadores de conflitos, bem 
como os requisitos de inscrição, a forma 
de acesso e divulgação da mesma;

Lei n.º 80/2013
Dr n.º 231, Série i de 28/11/2013
Estabelece o regime jurídico da requa-
lificação de trabalhadores em funções 
públicas visando a melhor afetação dos 
recursos humanos da Administração 
Pública, e procede à nona alteração à Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, à quinta 
alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 
de março, à décima segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, 
à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, e à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 
27 de junho, revogando a Lei n.º 53/2006, 
de 7 de Dezembro;

Portaria n.º 347/2013
Dr n.º 231, Série i de 28/11/2013
Estabelece os requisitos mínimos relativos 
à organização e funcionamento, recursos 
humanos e instalações técnicas para o 
exercício da atividade das unidades priva-
das de diálise que prossigam atividades 
terapêuticas no âmbito da hemodiálise e 
outras técnicas de depuração extracorpo-

ral afins ou de diálise peritoneal crónica;

Resolução da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma da Madeira n.º 
22/2013/M
Dr n.º 233, Série i de 02/12/2013
Pedido de inconstitucionalidade da Lei 
nº 68/2013, de 29 de agosto, que esta-
belece a duração do período normal de 
trabalho dos trabalhadores em funções 
públicas e procede à quinta alteração à Lei 
nº 59/2008, de 11 de setembro, à quarta 
alteração ao Decreto-Lei nº 259/98, de 18 
de agosto, e à quinta alteração à Lei nº 
2/2004, de 15 de Janeiro;

Portaria n.º 350/2013
Dr n.º 234, Série i de 03/12/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 331-
A/2009, de 30 de março, que regulamenta 
a consulta, por meios eletrónicos, de 
informação referente à identificação do 
executado e dos seus bens e da citação 
eletrónica de instituições públicas, em 
matéria de ação executiva;

Portaria n.º 352/2013
Dr n.º 235, Série i de 04/12/2013
Estabelece os fatores de correção extraor-
dinária das rendas para o ano de 2014;

Portaria n.º 353/2013
Dr n.º 235, Série i de 04/12/2013
Fixa, para vigorar no ano de 2014, os 
preços da habitação por metro quadrado, 
consoante as zonas do País, para efeitos 
de cálculo da renda condicionada;

Portaria n.º 360/2013
Dr n.º 235, Série i de 04/12/2013
Fixa os preços dos cuidados de saúde e 
de apoio social prestados nas unidades 
de internamento e de ambulatório da 
rede Nacional de Cuidados Continuados 
integrados (rNCCi), a praticar no ano de 
2013 e revoga a Portaria n.º 41/2013, de 1 
de Fevereiro;

Portaria n.º 375/2013
Dr n.º 251, Série i de 27/12/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 204-
B/2013, de 18 de junho, que cria a medida 
Estágios Emprego;

Lei n.º 83-A/2013
Dr n.º 252, Série i de 30/12/2013
Primeira alteração à Lei n.º 4/2007, de 16 
de janeiro, que aprova as bases gerais do 
sistema de segurança social;

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 103/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Aprova o V Plano Nacional para a igualda-
de, Género, Cidadania e Não-discrimina-
ção 2014-2017;

Lei n.º 83-B/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Aprova as Grandes Opções do Plano 
para 2014;

Lei n.º 83-C/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Orçamento do Estado para 2014;

Decreto Legislativo Regional n.º 
31-A/2013/M
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Aprova o Orçamento da região Autónoma 
da Madeira para 2014;

Portaria n.º 378-B/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Atualiza as pensões mínimas do regime 
geral da segurança social para o ano de 
2014 e revoga a Portaria n.º 432-A/2012, 
de 31 de Dezembro;

Portaria n.º 378-C/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Procede à atualização anual das pensões 
de acidentes de trabalho e revoga a Porta-
ria n.º 338/2013, de 21 de Novembro;

Decreto-Lei n.º 167-C/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Aprova a Lei Orgânica do Ministério da So-
lidariedade, Emprego e Segurança Social;

Decreto-Lei n.º 167-E/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Altera o regime jurídico de proteção social 
nas eventualidades de invalidez e velhice 
do regime geral de segurança social;

Portaria n.º 378-G/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Define o fator de sustentabilidade e idade 
normal de acesso à pensão de velhice 
para os anos de 2014 e 2015;

Portaria n.º 378-H/2013
Dr n.º 253, Série i de 31/12/2013
Terceira alteração à Portaria n.º 128/2009, 
de 30 de janeiro, que regula as medidas 
«Contrato emprego-inserção» e «Contrato 
emprego-inserção +»

Despacho n.º 57/2014
Dr n.º 2, Série ii de 03/01/2014
Altera o Anexo do Despacho n.º 
10279/2008, de 11 de março, publicado 
em Diário da república, 2.ª Série, n.º 
69, de 8 de abril de 2008, que definiu as 
condições de dispensa e utilização de 
medicamentos opioides prescritos para o 
tratamento da dor oncológica moderada 
a forte;

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
862/2013
Dr n.º 4, Série i de 07/01/2014
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade 
das alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo 
7.º do Decreto da Assembleia da repúbli-
ca n.º 187/Xii, que estabelece mecanis-
mos de convergência de proteção social;

Despacho n.º 251/2014
Dr n.º 4, Série ii de 07/01/2014
Altera o Anexo do Despacho n.º 10 
280/2008, de 11 de março, publicado no 

Diário da república, 2.ª série, n.º 69, de 8 
de abril de 2008, que definiu as condições 
de dispensa e utilização de medicamentos 
opioides prescritos para o tratamento da dor 
crónica não oncológica moderada a forte;

Portaria n.º 7/2014
Dr n.º 8, Série i de 13/01/2014
Define as regras a que obedece o registo 
das Organizações Não Governamentais 
das Pessoas com Deficiência;

Portaria n.º 8-A/2014
Dr n.º 10, Série i de 15/01/2014
regulamenta o programa de rescisões 
por mútuo acordo de técnicos superiores a 
realizar no âmbito da administração direta 
e indireta do Estado, estabelecendo a 
sua duração, os requisitos e as condições 
específicas a aplicar e a tramitação do 
processo prévio ao acordo de cessação do 
contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;

Despacho n.º 706-A/2014
Dr n.º 10, Série ii de 15/01/2014
Tabelas de retenção na fonte 2014;

Despacho n.º 706-B/2014
Dr n.º 10, Série ii de 15/01/2014
Altera o Anexo ao Despacho n.º 
4466/2005, de 10 de fevereiro, publicado 
em Diário da república, 2ª Série, n.º 42, 
de 1 de março de 2005, que definiu as 
condições de dispensa e utilização de 
medicamentos prescritos a doentes com 
Doença de Crohn;

Despacho n.º 706-C/2014
Dr n.º 10, Série ii de 15/01/2014
É criado um Grupo de Trabalho que 
analisará a revisão do quadro normativo 
regulador da educação especial;

LEGiSLAçãO

Porto - Protocolos de Colaboração
A Delegação Distrital do Porto da APD, 
estabeleceu um protocolo de colabora-
ção com Pharma-N-Produtos Farma-
cêuticos, Lda, (Farmácia Barreiros), que 
consiste em descontos de Produtos Far-
macêuticos, de Ortopedia e de Óptica.
Farmácia Barreiros | Farmácia do Bessa | 
Farmácia Santa Catarina | Ortopedia Bar-
reiros | Óptica Barreiros

Setúbal - Apoio Psicológico
informamos todos os sócios que a Dele-
gação Distrital de Setúbal (rua Cândido 
Manuel Pereira, loja 1, Mercado Munici-
pal do Lavradio) vai começar a dar apoio 
psicológico aos sócios e seus familiares.
Funcionará através da marcação pré-
via de uma consulta.Drª Paula Cristina 
Dores Cordas | Consultas: 9h-13h, 3ª a 
Sábado | Tel: 212157222 |
e-mail: info-setubal@apd.org.pt
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NOTíCiAS AGENDA

Braga
Festa de Carnaval
No dia 1 de Março a APD Braga realiza o encontro 
de associados e também uma Festa de Carnaval na 
Sede da Delegação.

Encontro de Associados
Todos os meses, no primeiro sábado do mês, tem lu-
gar o nosso encontro de Associados. Contamos com 
a sua presença na Sede da Delegação.

Passeio a Samil em Espanha
Não perca o seu passeio anual e inscreva-se já para 
esta fantástica viagem a Espanha.
inscrições até dia 15 de Maio.

Colónia de Férias Apúlia
Estão abertas as inscrições para a Colónia de Férias 
da Apúlia de 2014, que decorrerá entre 23 de Junho 
e 2 de Julho, nas instalações da Colónia de Férias 
da Apúlia. inscreva-se até dia 15 de Maio.

Grupo de Trabalhos Manuais
Continua o nosso Grupo de Trabalhos Manuais to-
das as terças à tarde na Sede da Delegação.

Grupo de Cavaquinhos
Mantém-se os ensaios do Grupo de Cavaquinhos 
aos sábados à tarde na nossa Sede.

Atendimento Social e Psicologia
Os nossos serviços de Atendimento Social e de Psi-
cologia mantêm-se a funcionar na Sede da Delegação

Porto
Assembleia Distrital
A Delegação Distrital do Porto da APD levará a efei-
to, no dia 22 de Fevereiro, a Assembleia Distrital e 
respectiva Apresentação do relatório de Actividades 
e Contas do Ano de 2013. No mesmo dia realizará o 
almoço convívio. 

Porto
Tempos cheios
de Atividades 

No dia 26 de Outubro, a Delegação da APD Por-
to participou numa reunião de preparação da 
Época de 2013/2014 de Andebol 4 All, realiza-

da na Cidade de Leiria. 
A 28 de Outubro, esteve presente no ii Colóquio so-
bre Desporto Adaptado, promovido pela E.M. Porto 
Lazer, em colaboração com a Provedoria Municipal 
dos Cidadãos com Deficiência da Câmara Municipal 
do Porto, que se realizou no Auditório da Biblioteca 
Almeida Garrett. 
Participou, a 29 de Outubro, na Comissão Social de 
Freguesia de Mafamude, que teve como ordem de tra-
balhos a Apresentação individual das instituições do 
Concelho e preparação do Plano de Desenvolvimento 
Social para a Freguesia. Esta reunião teve lugar no 
Edifício da Junta de Freguesia de Vilar Paraíso.  
reuniu, no dia 2 de Novembro, nas suas instalações 
com os representantes dos clubes da zona Norte e o 
representante da Federação de Andebol de Portugal, 
para discutir o calendário nacional de Andebol 4 All 
para os clubes a norte.  
No dia 7 de Novembro, reuniu com o responsável da 
Farmácia Barreiros – Dr. António Pereira Nevoa, com 
a finalidade de estabelecer um acordo de patrocínio 
entre a Farmácia e esta Delegação, tendo os mesmos 
chegado a um acordo. 
A 16 de Novembro, de acordo com estabelecido nos 
Estatutos da APD, a Delegação Distrital do Porto le-
vou a efeito a Assembleia Distrital e Apresentação do 
Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2014. 
No mesmo dia realizou o almoço convívio e da parte 
da tarde a habitual Festa de Magustos. 
Participou, a 18 de Novembro, no encontro de prepa-
ração para o evento “Arca de Natal”, que teve lugar 
na Quinta de Bonjóia. Esta iniciativa, que tem vindo a 
ser realizada nos últimos anos pela Câmara Municipal 
do Porto através da FDSP-Fundação para o Desen-
volvimento Social do Porto, FP, pretende assinalar a 
Quadra Natalícia promovendo um espaço de encontro 
e interacção entre as instituições com intervenção so-
cial na cidade, possibilitando a divulgação do trabalho 
por elas desenvolvido, de forma a dignificar os pro-
dutos / actividades realizados pelos seus utentes ao 
longo do ano.
A delegação participou, no dia 23 de Novembro, no 
Xi Congresso Nacional de Deficientes “Inclusão, Par-
ticipação e Cidadania”, que decorreu no Auditório da 
Escola D. Dinis em Marvila. 
integrado nas Comemorações do Dia internacional 
das Pessoas com Deficiência - 3 de Dezembro -, a 
APD-Porto esteve presente nas seguintes acções: 
Através desta Delegação, dois associados foram en-
trevistados para uma reportagem da rTP, a fim de 
dar o seu testemunho sobre como o estado actual de 
crise que o País enfrenta afecta as pessoas com defi-
ciência; O Presidente da Delegação Distrital da APD-
-Porto, esteve presente no Programa Consultório da 

estação televisiva Porto Canal e participou numa De-
monstração de Basquetebol e Andebol em Cadeira de 
rodas, na Escola Secundária João da Silva Correia, 
em São João da Madeira.
Ainda no âmbito do Dia internacional da Pessoa com 
Deficiência, no dia 5 de Dezembro, a Delegação do 
Porto participou numa Demonstração de Basquetebol 
e Andebol em Cadeira de rodas, na Escola Secundá-
ria de São Pedro da Cova, em Gondomar.
Entre os dias 11 e 12 de Dezembro, esteve presente 
na "Arca de Natal 2013 - Uma compra, um gesto de 
solidariedade", na Estação de São Bento no Porto. 
Esta exposição é organizada pela FDSP-Fundação 
para o Desenvolvimento Social do Porto, FP.
A dia 13 de Dezembro, esteve presente na Cerimónia 
de inauguração do novo Lar residencial da APPA-
CDM de Vila Nova de Gaia, que sita na rua da rasa. 
No mesmo dia, a convite do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, assistiu à Apresen-
tação do Programa Capacitação e Emprego e à Assi-
natura do Contrato Local de Desenvolvimento Social 
(CLDS+), que se realizou no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. 
De forma a assinalar as Festividades Natalícias, a De-
legação Distrital do Porto da APD, realizou no dia 13 
de Dezembro o Jantar de Natal para os seus funcio-
nários, colaboradores e dirigentes, e no dia 19 a Festa 
de Natal dos utentes do CAO com exposição/venda 
dos trabalhos por eles realizados. 
A convite do Presidente da Câmara Municipal de 
Gaia, esteve presente, a 27 de Dezembro, na Cerimó-
nia de Assinatura de Protocolos com as Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários de V.N.Gaia, 
no Edifício da Presidência. 
No dia 14 de Janeiro, reuniu com o Exmo. Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – Prof. 
Dr. Eduardo Vitor rodrigues, no Edifício da Presidência.


