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DESTAQUE+

Portugal está a viver um retrocesso sem prece-
dentes na sua história, em termos sociais e civi-
lizacionais. A austeridade, comandada por este 

Governo a reboque de uma troica estrangeira ávida de 
nos sugar o tutano, está a fazer andar para trás qualquer 
ideia de inclusão e de avanços no sentido de uma vida 
digna e autónoma para os cidadãos com deficiência. 
O que se está a verificar é uma violenta insensibilida-
de para tudo o que respeite a direitos sociais e cívicos 
destes cidadãos. Se alguns, poucos, avanços se tinham 
verificado, já se esfumaram. 
A questão, agora, já é de pura sobrevivência, numa 
sociedade que se está a tornar inimiga de si própria. 
O empobrecimento violento, o crescimento a pique do 
desemprego, sobretudo estrutural, a diminuição, a níveis 
impensáveis, das funções sociais do Estado, designa-
damente a Saúde, Educação, Justiça e Segurança 

Social, afectam todas as camadas sociais, mas sobretudo 
as que estão mais expostas ao risco e vulneráveis às 
oscilações dos apoios sociais. E entre essas cama-
das sociais, a mais vulnerável é a que é composta 
pelas pessoas com deficiência. Hoje, vivemos situações 
dramáticas, que julgávamos já não ver repetidas. Não 
pode haver perdão político para quem está a personalizar 
estas políticas.
A Educação Inclusiva está a retroceder e só no campo 
da ficção se pode dizer que exista. O acesso à saúde, 
seja em termos de transportes, medicamentos, custos, 
consultas e serviços, está consideravelmente pior. 
Na questão do direito à habitação, que muitos esquecem 
ser constitucional, permanecem bloqueios inultrapassáveis 
para a esmagadora maioria da população deficiente. Nas 
acessibilidades, que parecia ser terreno em que se estava 
a avançar bem, assistiram-se a adiamentos de entrada 

em vigor de normas essenciais e de aprovação de leis 
recuadas que não respondem cabalmente à resolução 
do problema. Nos transportes, as queixas são tantas 
que chega a ser penoso falar nisso.
Na Segurança Social, foi escandalosa a retirada dos com-
plementos por dependência e o abono complementar 
por deficiência às pensões superiores a 600 euros e 
aos agregados familiares com rendimentos superiores, 
igualmente, aos 600 euros, já para não falar da aplicação 
da contribuição extraordinária (CES) a pensionistas com 
pensões iguais ou superiores a 1000 euros.

Não ir à Concentração de dia 22 na Praça de Londres é 
calar e há momentos em que estar calado é consentir. 
Do mesmo modo, nas eleições de dia 25 para o Par-
lamento Europeu, a abstenção é uma forma de calar, 
quando isso já não é opção.

Já passou o tempo de estar calado
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Lei do Orçamento Geral do Estado para 2014 

Após análise da proposta de Orçamento de Estado para 2014, a Direção Nacional 
da APD considera que, sendo esta proposta a continuidade de uma política 
assente em cortes nos rendimentos dos trabalhadores e pensionistas e em mais 
despedimentos na Administração Pública, que afeta também os trabalhadores e 
pensionistas com deficiência, merece o mais vivo repúdio desta Associação.

Proposta para OE 
2014 é inqualificável

É inqualificável a decisão de apli-
car uma redução remuneratória 
aos trabalhadores da Administra-

ção pública a partir dos 
600,00 euros, montante 
que coloca os trabalhado-
res próximo do limiar da 
pobreza, e configura uma 
quebra de contrato intole-
rável, sabendo-se que irá 
ter consequências dramá-
ticas em todos os agrega-
dos familiares, sobretudo 
nos que integram pessoas 
com deficiência. Nunca é 
demais recordar que os 
custos acrescidos da deficiência variam 
entre 6.000 e 27.000 euros anuais. 
Esta proposta de OE aponta para des-
pedimentos na Administração Regional e 
no sector empresarial do Estado, numa 
altura em que a taxa de desemprego 
está em níveis elevadíssimos e a destrui-
ção de pequenas e médias empresas a 
que se assistiu nos últimos anos não as-
segura a absorção dos desempregados 
pelo mercado de trabalho. É importante 
lembrar que as pessoas com deficiência 
são as primeiras a ser despedidas e as 
últimas a conseguir um emprego.
Esta proposta de OE prevê cortes brutais 
no Serviço Nacional de Saúde, na edu-
cação básica e secundária e ação social 
e na Segurança Social que, a acrescer 
aos cortes efetuados nos últimos anos, 
põe em causa funções sociais funda-
mentais do Estado. 
A Associação Portuguesa de Deficientes 
reitera que não é pela via do empobreci-
mento da população que os problemas 
financeiros do País se resolvem. Os últi-
mos anos são disso prova cabal. 
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 eco-
nómico.  

Propostas da APD para 
o OE2014
Face ao exposto a Associação Portugue-
sa de Deficientes, fazendo eco das reco-
mendações da OIT, propõe em termos 
genéricos para o Orçamento de Estado 
2014 a atualização do valor do IAS, o 
aumento do salário mínimo nacional, o 
aumento do RSI, a valorização dos sa-
lários, incentivos às pequenas e médias 
empresas, a diminuição da taxa de juros 
e medidas ativas do mercado de traba-
lho. Mais especificamente, para a área 
da deficiência as recomendações da 
APD são as seguintes:
- Aumentar a pensão social de invalidez 
até ao montante estimado para o limiar 
da pobreza, que em 2013 era de 420,00 
euros. O valor atual da pensão social de 
invalidez é de 197,55 euros o que coloca 
estes cidadãos muito abaixo do limiar da 
pobreza.

- Repor o abono de família dos 4.º e 5.º 
escalões nos agregados com crianças 
com deficiência.
- Atualizar o montante das prestações 
familiares.
- Manter o RSI para todas as pessoas com 
deficiência.
- Deve ser mantido o benefício fiscal nos 
prémios do seguro de vida. 
- Devem ficar 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 categoria 
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 pe-
los Decretos-Leis nºs 43/76, de 20 de 
Janeiro, e 314/90, de 13 de Outubro.
- Devem ser considerados o aumento 
da dedução à coleta  das  despesas 
com educação dos descendentes com 
deficiência e das despesas de saúde 
dos titulares com deficiência ou de 
ascendentes e descendentes com defi-
ciência, na mesma lógica das despesas 
acrescidas que afetam as pessoas com 
deficiência.
- Deve ser garantida a gratuitidade de to-
dos os medicamentos e outros produtos 
de uso frequente e indispensáveis para a 
qualidade de vida dos cidadãos com 
deficiência, considerando os baixos ren-
dimentos das pessoas com deficiência.
- Deve ser considerado o necessário 
investimento na adaptação dos trans-
portes públicos urbanos e suburbanos. 
Impõe-se, ainda, assegurar o transporte 

das pessoas com deficiência nas zonas 
do interior, já que os transportes públicos 
não dão resposta às necessidades. 
- Deve ser feito investimento na adap-
tação de creches, jardins de infância e 
escolas e universidades e na contra-
tação de meios humanos com quali-

ACTUAL

Esta proposta de OE aponta 
para despedimentos na 

Administração Regional e 
no sector empresarial do 

Estado, numa altura em que 
a taxa de desemprego está 
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EDITORIAL

PARA MORRER

Escrever neste momento de 
cialmente, nacional é um risco 
para quem ainda defende os 

direitos humanos. Hoje a extrema 
direita, mesmo quando não se as-
sume como tal, domina todos os 
poderes sejam eles económicos, 
políticos, sociais ou jornalísticos. 
Em todos os canais televisivos assis-
timos a uma permanente propaganda 
ao poder que lá chegou com as mais 
pavorosas mentiras, propaganda 
intercalada com o sempre anesté-
sico futebol, que serviu o fascismo 
português como hoje aparece como 
uma droga para não pensarmos e 
acreditarmos que são todos iguais, 
isto é, todos são mentirosos, corruptos 
e ladrões.
Em termos nacionais o ataque às 
pessoas apresenta-se por todas as 
frentes sejam no trabalho, na re-
forma, na saúde, na educação ou 
na fome plantada por tudo quanto 
é sítio. Para alguns daqueles que 
sempre apontaram para a desgraça 
que iríamos encontrar com o cami-
nho que levamos existe a desilusão 
de ver cada vez mais as pessoas 
afastarem-se da defesa dos seus 
interesses, esperando que as coisas 
caiam do Céu ou que os outros façam 
por eles. Todavia, como dizia o poeta, 
há sempre quem resista, há sempre 
alguém que diz não.
Temos que gritar bem alto que ao 
mesmo tempo que se empurra a 
juventude, na sua maioria com qua-
lificações que nos custaram dinhei-
ro, para a emigração, pretende-se 
acabar com os que têm mais de 
sessenta anos, seja à fome, seja 
com falta de assistência médica e 
medicamentosa. Os idosos descon-
taram durante décadas mas agora 
pretende-se que o produto dos seus 
descontos favoreçam uma minoria 
voraz e insaciável, sempre sedenta 
de sangue e de dinheiro.
Pode ser chocante mas a realidade é 
que os que têm as rédeas ddo nosso 
país querem que as pessoas com 
deficiência desapareçam porque são 
as mais pobres entre os pobres e, 
para eles, coisas sem dignidade hu-
mana. Todavia, enquanto nos correr 
um pingo de sangue lutaremos para 
mudar as coisas e não sejamos seres 
para morrer.

António Matos de Almeida

Medidas 
para o nosso 
descontentamento

Acessibilidade
O Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agos-
to, embora alargue as normas técnicas 
aos edifícios de habitação, contém as-
pectos gravosos para as pessoas com 
mobilidade condicionada, nomeadamen-
te o de alargar o período de adaptação 
dos edifícios públicos, via pública e equi-
pamentos colectivos, construídos antes 
de 2003.
Infelizmente, continuamos a assistir à 
falta de transportes adaptados, sendo a 
situação mais gravosa nas zonas rurais.
Ainda nesta área, recentemente, foi pu-
blicada uma alteração ao artigo 1425 do 
Código Civil: no caso de um dos mem-
bros do respectivo agregado familiar ser 
uma pessoa com mobilidade condiciona-
da, qualquer condómino pode, mediante 
prévia comunicação nesse sentido ao 
administrador e observando as normas 
técnicas de acessibilidade previstas em 
legislação específica, efectuar as seguin-
tes inovações:
a) Colocação de rampas de acesso; b) 
Colocação de plataformas elevatórias, 
quando não exista ascensor com porta 
e cabina de dimensões que permitam a 
sua utilização por uma pessoa em cadei-
ra de rodas. As inovações previstas nas 
alíneas a) e b) do número anterior podem 
ser levantadas pelos condóminos que as 
tenham efectuado ou que tenham pago a 
parte que lhes compete nas despesas de 
execução e manutenção da obra, desde 
que o possam fazer sem detrimento do 
edifício e exista acordo entre eles.

Crédito à habitação para 
pessoas com deficiência
Foi recentemente discutida uma propos-
ta de lei do Bloco de Esquerda que visa 
ampliar as condições de crédito a pes-

soas com deficiência. A APD foi ausculta-
da sobre esta matéria. Estamos a aguar-
dar os desenvolvimentos.

Saúde
Estamos assistir a encerramento de uni-
dades de saúde, com a agravante de ha-
ver falta de transportes adaptados.
As dificuldades de acesso a medicamen-
tos considerados “ inovadores “ para o 
tratamento de determinadas doenças 
crónicas, como por exemplo doenças on-
cológicas, esclerose múltipla, Hepatites, 
agravam-se.
Há mesmo uma redução progressiva das 
comparticipações nos medicamentos.
Quanto ao transporte de doentes, a Por-
taria n.º 142-B/2012 de 15 de Maio deter-
mina que o SNS assegura os encargos 
com o transporte não urgente prescrito 
aos utentes em situação de insuficiência 
económica, isto é, agregados familiares 
cujo rendimento médio mensal seja igual 
ou inferior a 623,83€ e quando a situação 
clínica o justifique, como é caso das pes-
soas com incapacidade igual ou superior 
a 60%, desde que o transporte se desti-
ne à realização de cuidados originados 
pela incapacidade.

Segurança Social
Aqui o descalabro é enorme. O com-
plemento por dependência foi retirado 
a pensionistas com pensões superio-
res a 600€. O abono complementar por 
deficiência foi retirado aos agregados 
familiares com rendimentos superiores 
a 600€ e foi aplicada a contribuição ex-
traordinária de solidariedade (CES) a 
pensionistas com pensões iguais ou su-
periores a 1000€.
Estes são exemplos de uma governação 
insensível aos problemas das pessoas 
com deficiência.

São inúmeras as medidas que directa e indirecta, mente 
têm vindo a ser tomadas pelo Governo e que dificultam a 
vida das pessoas com deficiência. Deixamos aqui apenas 
uma amostra do que tem vindo a acontecer e que justifica 
a nossa participação massiva na Concentração de 22 de 
Maio junto ao Ministério do Emprego, na Praça de Londres

ZOOM

ficação (educadores, auxiliares, técni-
cos para as equipas multidisciplinares, 
integrando docentes especializados na 
área do ensino para as necessidades edu-
cativas especiais, intérpretes de língua 
gestual, professores de escrita Braille e 
de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação, psicólogos, entre outros) e em 
número suficiente para garantir uma res-
posta especializada às necessidades das 
crianças e jovens com deficiência. Estas 
equipas devem operar tanto na obser-
vação e avaliação das necessidades das 
crianças e jovens com deficiência, como 
prestar apoio continuado aos alunos 
e corpo docente.
- Deve ser considerado aumento e di-
versificação dos incentivos ao emprego 
de forma a que contemplem a criação de 
condições físicas, técnicas e pedagógi-
cas para a frequência dos trabalhado-
res com considerado o investimento em 
ações de sensibilização dos empregado-
res sobre não discriminação das pessoas 
com deficiência.
- Deve ser considerada a manutenção da 
pensão social de invalidez durante os pe-
ríodos de formação.
- Deve ser considerado o alargamento 
dos meios de apoio a novas tecnologias, 
incluindo medidas facilitadoras do acesso 
das pessoas com deficiência aos novos 
recursos, instrumentos e equipamentos.
- Deve ser considerada a reposição de 
apoios financeiros e técnicos às pessoas 
com deficiência que pretendam criar pe-
quenas empresas, garantindo que o valor 
concedido seja de molde a possibilitar a 
viabilidade do projeto.
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CENTRAIS

Neste ano de 2013/2014, assistiu-se a uma das 
mais conturbadas aberturas de ano letivo, onde 
os inúmeros problemas surgidos levaram ao 

agravamento das condições de ensino/aprendizagem 
de docentes de Educação Especial (EE) e de alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 
Alunos impedidos de ir à escola por falta de recursos hu-
manos ou técnicos; Falta generalizada de docentes de 
EE que foram colocados em número insuficiente, invia-
bilizando uma resposta adequada aos alunos com NEE, 
por parte das escolas; Turmas com mais de 20 alunos 
e/ou mais de 2 alunos com NEE, apesar de, mui-
tos deles, terem inscrita, no seu Programa Educativo 
Individual (PEI), a neces-
sidade de aplicação da 
medida “turma reduzida”; 
Turmas do 1º CEB com 
vários anos de escolari-
dade e com alunos com 
NEE; Turmas dos cursos 
profissionais com mais 
de 30 alunos incluindo 
alguns com NEE; Escolas 
com “turmas especiais” 
constituídas à parte; Es-
colas com 70 alunos com 
NEE mas que, apesar 
disso, não tinham docen-
tes de Educação Especial 
para apoio; Docentes da 
EE que chegam a ter 46 
alunos com NEE para apoiar; Alunos que nas escolas 
tinham apoio diário e agora o têm 1 ou 2 dias por se-
mana ou menos, havendo casos em que o apoio 
semanal não chega a ser de uma hora; Alunos que, 
embora constem das listagens das turmas, foram re-
metidos para instituições exteriores à escola durante 

a maior parte do seu tempo letivo (por força da aplica-
ção da Portaria 275-A/2012, de 11 de setembro). Estes 
são apenas os principais problemas destacados na 
análise feita pela APD, FENPROF e CNOD e devida-
mente denunciados por estas entidades em Conferên-
cia de Imprensa realizada em 3 de outubro de 2013.

Levantamento efetuado junto das escolas 
confirma problemas
Com o objetivo de confirmar se as situações identifica-
das foram resolvidas ao longo do 1º período letivo, a 
FENPROF realizou um levantamento a nível nacional, já 
no início do 2º período, que foi concluído durante o mês 

de fevereiro de 2014.
O levantamento efetuado 
junto dos órgãos de gestão 
das escolas obteve um nú-
mero significativo de res-
postas (229), verificando-se 
que são muitas as situações 
problemáticas que persistem, 
nomeadamente: Aumento do 
número de alunos com NEE 
do ano let ivo 2012/2013 
(13.121) para o ano letivo 
2013/2014 (13.689); Dimi-
nuição do número de do-
centes da EE do ano letivo 
2012/2013 (1.204) para o 
ano letivo 2013/2014 (1.149); 
Colocação tardia de docentes 

da EE, muitos deles apenas a partir de novembro 2013; 
Número excessivo de alunos com NEE para apoiar por 
docente da EE; O número de alunos a apoiar aumentou ao 
longo do ano letivo; Número insuficiente de docentes da 
EE (solicitados pelas escolas com base no levantamento 
de necessidades, mas não colocados); Docentes da EE 

Apoios retirados a milhares de alunos com NEE

colocados fora do nível de educação e 
ensino referente à sua formação inicial. As 
turmas com alunos com NEE, constituídas por 
mais de 20 alunos e/ou mais de 2 alunos com NEE 
mantêm-se porque, apesar do protesto de docentes e 
encarregados de educação, o MEC, em inúmeros casos, 
não permitiu o desdobramento de turmas.
O levantamento efetuado também questionou o número 
de técnicos, verificando-se que, no ano transato, era de 
481 e, no corrente ano letivo, é de 534. Apesar de o 
número ter aumentado, os órgãos de gestão referem 

Educação Inclusiva em Portugal

APD, FENPROF e CNOD analisam Educação Inclusiva em 
Portugal e concluem que há risco de segregação/exclusão dos 
alunos com Necessidades Educativas Especiais.

Educação 
Inclusiva

Há alunos impedidos de ir à 
escola por falta de recursos 
humanos ou técnicos; Falta 
generalizada de docentes 

de Ensino Especial que 
foram colocados em número 
insuficiente, inviabilizando 

uma resposta adequada aos 
alunos com Necessidades 
Educativas Especiais, por 

parte das escolas
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Apoios retirados a milhares de alunos com NEE

a forte redução do número de horas des-
ses técnicos para apoio aos alunos com 

NEE. Grande parte do apoio é prestado por 
profissionais que exercem a sua atividade fora 

das escolas, existindo ainda alunos em lista de es-
pera para acesso a apoio especializado (terapia da 

fala e psicologia).
Acresce que, na ausência de respostas por parte das 
escolas, como deveria acontecer, muitos alunos são 
obrigados a recorrer a apoios especializados prestados 
em instituições. Mas mesmo a esse nível, o gover-

no, de há vários meses a esta parte, deixou de pagar às 
famílias o subsídio de educação especial a que está 
obrigado.

Um marco negativo para a Educação 
Inclusiva em Portugal
O Decreto de Lei 3/2008 legislou num sentido que tor-
nou bastante mais restritivas as condições para a in-
clusão e levou, em diversos casos, a uma separação 
efetiva de alunos com e 
sem deficiência. Ao con-
trário do que tinha sido a 
prática inclusiva até en-
tão, baseada em impe-
rativos legais nacionais 
e compromissos inter-
nacionais, o DL 3/2008 
levou à exclusão de mui-
tos alunos com NEE dos 
apoios da Educação Es-
pecial em virtude de ape-
nas passarem a ser con-
sideradas as situações 
de caráter permanente. 
Esta situação acentuou-se com a criação de escolas 
de referência e de unidades de ensino estruturado e 
multideficiência de acordo com a tipologia de deficiên-
cias.

Fortes preocupações com o futuro
Atualmente, encontra-se em curso uma alteração de 
legislação/quadros normativos que, temem as organiza-
ções subscritoras desta análise, poderá encaminhar-se 
para uma maior exclusão dos alunos com NEE. A consi-
deração, por parte do MEC, de que os docentes estarão 
a integrar alunos na EE de forma abusiva, dando mes-
mo como exemplo (que consideram negativo) o signifi-

cativo aumento do número de alunos referenciados com 
NEE e com PEI, está na origem da preocupação quanto 
à real intenção do MEC com a alteração legal ou inter-
pretativa das normas que vigoram.
A Educação Inclusiva deve ser uma realidade nas esco-
las e na sociedade portuguesa e não, como quer o go-
verno português fazer acreditar à comunidade educativa 
e sociedade em geral, uma utopia jamais alcançável.
Face a situação tão negativa a FENPROF, a CNOD 

e a APD alertam para 
o contínuo desrespeito 
do governo português 
por muitas crianças e 
jovens com NEE e suas 
famílias, bem como 
para o desrespeito pe-
los docentes e não do-
centes que trabalham 
com estes alunos, so-
licitando que sejam de-
senvolvidas diligências 
junto do governo, no 
sentido de ser garan-
tida uma verdadeira 

e real Educação Inclusiva nas escolas portuguesas, 
com respeito pela legislação em vigor no que se refe-
re à constituição de turmas, e pelos compromissos 
assumidos internacionalmente pelo governo português 
(Declaração de Salamanca e Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência), o que, neste 
caso, obriga à revisão do DL 3/2008.
As organizações subscritoras, em nome do futuro das 
crianças com NEE que frequentam as escolas portu-
guesas, desejam e apelam para que tudo seja feito no 
sentido de pressionar e/ou impor ao governo português 
a adoção de medidas positivas capazes de garantirem 
uma educação verdadeiramente inclusiva.

Educação 
Inclusiva

A Educação Inclusiva deve ser 
uma realidade nas escolas e na 

sociedade portuguesa e não, 
como quer o governo português 
fazer acreditar à comunidade 

educativa e sociedade em 
geral, uma utopia jamais 

alcançável.
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Portaria n.º 17/2014
DR n.º 18, Série I de 27/01/2014
Primeira alteração à Portaria n.º 286-A/2013, de 16 
de setembro que cria a medida Incentivo Emprego;

Portaria n.º 20-A/2014
DR n.º21, Série I de 31/01/2014
Segunda alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 
de junho que cria a medida Estágios Emprego

Portaria n.º 20-A/2014
DR n.º21, Série I de 31/01/2014
Quarta alteração à Portaria n.º 128/2009, de 30 de 
janeiro, que regula as medidas «Contrato emprego-
inserção» e «Contrato emprego-inserção+»

Portaria n.º 24/2014
DR n.º21, Série I de 31/01/2014
Primeira alteração à Portaria n.º 193/2011, de 13 
de maio, que regula o procedimento de pagamento 
da comparticipação do Estado no preço de venda 
ao público dos medicamentos dispensados a 
beneficiários do Serviço Nacional de Saúde que não 
estejam abrangidos por nenhum subsistema, ou 
que beneficiem de comparticipação em regime de 
complementaridade;

Despacho n.º 1709-A/2014
DR n.º23, Série II de 03/02/2014
Determina a afetação de recursos humanos aos 
CQEP;

Decreto-Lei n.º 19/2014
DR n.º25, Série I de 05/02/2014
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
48-A/2010, de 13 de maio, que aprova o regime 
geral das comparticipações do Estado no preço dos 
medicamentos, e à terceira alteração ao Decreto-
Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro, que aprova 
o regime da formação do preço dos medicamentos 
sujeitos a receita médica e dos medicamentos não 
sujeitos a receita médica comparticipada;

Lei n.º 5/2014
DR n.º 30, Série I de 12/02/2014
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
260/2009, de 25 de setembro, simplificando o regime 
de acesso e exercício da atividade das agências 
privadas de colocação de candidatos a emprego;

Decreto-Lei n.º 23/2014
DR n.º 32, Série I de 14/02/2014
Aprova o regime de funcionamento dos espetáculos 
de natureza artística e de instalação e fiscalização 
dos recintos fixos destinados à sua realização bem 
como o regime de classificação de espetáculos 
de natureza artística e de divertimentos públicos, 
conformando-o com a disciplina do Decreto-Lei n.º 
92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva 
n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos 
serviços no mercado interno;

Decreto-Lei n.º 24/2014
DR n.º 32, Série I de 14/02/2014
Transpõe a Diretiva n.º 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores;

Despacho n.º 2671/2014
DR n.º 34, Série II de 18/02/2014
Estabelece o montante das verbas destinadas ao 
financiamento dos produtos de apoio, durante o ano 
de 2014;

Despacho n.º 2839-B/2014
DR n.º 35, Série II de 19/02/2014
Tabelas de retenção na fonte para 2014 na Região 
Autónoma dos Açores;

Lei n.º 11/2014
DR n.º46, Série I de 06/03/2014
Estabelece mecanismos de convergência do regime 
de proteção social da função pública com o regime 
geral da segurança social, procedendo à quarta 
alteração à Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, 
à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, 
de 20 de novembro, e à alteração do Estatuto 
da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
498/72, de 9 de dezembro, e revogando normas que 
estabelecem acréscimos de tempo de serviço para 
efeitos de aposentação no âmbito da Caixa Geral de 
Aposentações;

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 172/2014
DR n.º48, Série I de 10/03/2014
Declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma contida no artigo 75.º, 
n.º 2, da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, na parte 
em que impede a remição parcial de pensões anuais 
vitalícias correspondentes a incapacidade inferior a 
30 %, não remíveis obrigatoriamente nos termos do 
n.º 1 do mesmo preceito por serem de valor superior 
a seis vezes a retribuição mínima mensal garantida, 
em vigor no dia seguinte à data da alta, mesmo 
quando o sinistrado assim o requeira;

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 173/2014
DR n.º 50, Série I de 12/03/2014
Declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma contida no artigo 82.º, 
n.º 2, da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, em 
articulação com o disposto no artigo 1.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 
de abril, na parte em que impede a atualização de 
pensões por incapacidades inferiores a 30%, não 
remíveis obrigatoriamente nos termos do artigo 75.º, 
n.º 1, da citada Lei n.º 98/2009, por serem superiores 
a seis vezes a retribuição mínima mensal garantida, 
em vigor no dia seguinte à data da alta;

Lei n.º 13/2014
DR n.º 52, Série I de 14/03/2014
Primeira alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2014);

Decreto-Lei n.º 37/2014
DR n.º 52, Série I de 14/03/2014
Altera o Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
138/2012, de 5 de julho, e transpõe as Diretivas 
n.º 2012/36/UE, da Comissão, de 19 de novembro 
de 2012, n.º2013/22/UE, do Conselho, de 13 de 
maio de 2013 e n.º 2013/47/UE, da Comissão, 
de 2 de outubro de 2013, que alteram a Diretiva 
n.º 2006/126/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativa à 
carta de condução;

Lei n.º 15/2014
DR n.º 57, Série I de 21/03/2014
Lei consolidando a legislação em matéria de direitos 
e deveres do utente dos serviços de saúde;

Portaria n.º 78/2014 
DR n.º66, Série I de 03/04/2014
Sexta alteração à Portaria n.º 924-A/2010, de 17 
de setembro, que define os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos que integram os diferentes 
escalões de comparticipação do Estado no preço 
dos medicamentos;

Despacho nº 5212/2014
DR n.º 72, Série II de 11/04/2014
Produtos de apoio para pessoas com deficiência 
(ajudas técnicas).

ACTUAL

Projectos 
APD
Financiamento das ONGDP 
Oportunidades e 
Desafios
O projecto tem por objectivo 
capacitar os dirigentes da APD para 
as oportunidades de financiamento 
actuais ao nível nacional, comunitário 
e internacional, com enfoque nas 
medidas que irão abrir no âmbito 
do novo Quadro de Apoio 2014-
2020 e outros programas e fundos 
comunitários.

Capacitar + Empreender 
= Inclusão
Este projecto visa capacitar as pessoas 
com deficiência na área do emprego 
e empreendorismo social através 
da aquisição de conhecimentos e 
competências na procura activa do 
próprio emprego e na criação do 
próprio emprego.

Inovação desportiva
O objectivo do projecto é contribuir 
para a inclusão social de crianças e 
jovens com deficiência, através da 
prática de vários desportos adaptados 
e realização de acções em várias 
entidades educativas e em vários 
locais a nível nacional.

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

Vendo
 
•Cama ortopédica + barras laterais de 
proteção+ colchão - 300€

•Colchão Anti escaras Latex (novo) 
- 170€

•Par de calcanheiras anti escaras em 
pele natural - 25€

•Coleira ortopédica - 10€

•Almofada redonda impermeável - 
12€

•Cadeira de banheira giratória - 70€

•Cadeira sanitária e de banho - 160€

•Almofada anti - escaras Ferradura 
30€
 
Contactar: 912 008 602.

Aulas
Artes decorativas, bijutaria e 
arraiolos. 
Para mais informações 
contactar: 934 698 876
 
Vendo 
Filtros de água. 
Preço a combinar. 
Contacto: 934 698 876

ANÚNCIOS

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

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

Participa na vida Associativa da APD

site: http://www.apd.org.pt/
email: info-sede@apd.org.pt
tel.: 213 889 883 | 213 871 095

LEGISLAÇÃO
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No entender da APD o Conselho Nacional para as Polí-
ticas de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilita-
ção e Segurança Social (CNPS) não é de todo solução 
uma vez que passará a englobar demasiadas áreas, 
como se pode aferir pela designação.
Para a constituição desta comissão foram designadas, 
também por despacho, três organizações em repre-
sentação do restante universo das ONG. Ficou então 
designada a APD em representação da área motora, 
a ACAPO em representação da área sensorial e a HU-
MANITAS em representação da área mental/intelec-
tual.
Apesar do desconforto sentido pela APD relativamente 
a esta posição pelo facto de ter sido nomeada e não 
eleita, considerou a sua Direcção que seria importante 
a sua existência e a sua participação pois seria uma 
forma de tentar influenciar as politicas nacionais em 
matérias da área da deficiência, mantendo no entanto 
a posição de que as questões da deficiência são trans-
versais na nossa sociedade e portanto o que devería-
mos exigir era um órgão de consulta na dependência 
do Conselho de Ministros.
Passados cerca de 14 meses do funcionamento desta 
comissão o balanço efectuado pela APD não é positivo 
uma vez que consideramos que o papel da mesma não 
é cumprido, ou seja, para além de não conseguirmos 
ver discutidos todos os temas que achamos necessá-
rios, verificamos que mesmo os poucos que se abor-
dam não trazem grande consequência para a vida das 
pessoas com deficiência, tendo mesmo as medidas de 
austeridade agravado as condições de vida destes ci-
dadãos.
Um dos exemplos são os problemas sentidos ao nível 

da inclusão dos alunos com deficiência no ensino re-
gular. Depois do início de um ano lectivo desastroso 
para os alunos com necessidades educativas especiais 
e que a APD denunciou, surge a criação de um grupo 
de trabalho para a revisão da Decreto-Lei 3/2008, de 
7 de Janeiro, onde foi ouvido o parecer da APD. Tive-
mos ainda oportunidade de debater o assunto em sede 
de comissão em conjunto com o Secretário de Estado 
do Ensino Básico e Secundário, mas a resposta que 
obtivemos foi que os factos denunciados não corres-
ponderiam à realidade e que não estaria prevista uma 
revisão do decreto mas apenas algumas alterações 
normativas. O que é facto é que muitas das situações 
permanecem até hoje sem serem resolvidas.
Outro exemplo foi o Diploma sobre reabilitação urbana 
recentemente promulgado pelo Presidente da Repúbli-
ca e para a gravidade do qual a APD alertou em sede 
de Comissão ainda antes do mesmo ser promulgado. 
Os nossos receios estavam infelizmente correctos uma 
vez que este diploma foi promulgado excluindo total-
mente as normas técnicas de acessibilidade.
Outras das dificuldades sentidas por esta Direcção 
prende-se com o facto de que uma vez estando em re-
presentação de várias ONG, termos que trocar informa-
ção e promover encontros com todas elas com alguma 
regularidade para que o nosso trabalho e as expecta-
tivas de todos fossem cumpridas. Foram efectuados 
vários contactos e convocada uma reunião.
As ONG de pessoas com deficiência estão a ser víti-
mas de um estrangulamento financeiro ao mesmo tem-
po que lhes é exigido um trabalho suplementar o que 
começa a mostrar-se insuportável para a maiorda
 organizações. 

Passados cerca de 14 
meses do funcionamento 
desta comissão, o balanço 
efectuado pela APD não 
é positivo uma vez que 
consideramos que o 
papel da mesma não é 
cumprido, ou seja, para 
além de não conseguirmos 
ver discutidos todos 
os temas que achamos 
necessários, verificamos 
que mesmo os poucos que 
se abordam não trazem 
grande consequência para 
a vida das pessoas com 
deficiência, tendo mesmo 
as medidas de austeridade 
agravado as condições de 
vida destes cidadãos.

Comissão para a Deficiência 
não resolve e austeridade agrava

A Comissão para Deficiência foi criada em Fevereiro de 2013 pelo 
despacho 2178/2013 com o intuito de colmatar a lacuna deixada 
relativamente à consulta das ONG da área de deficiência com a extinção 
do Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas 
com Deficiência. Este seria um órgão de duração temporária pois este 
governo criou o Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, 
Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social (CNPS). 
A verdade é que nem o novo Conselho é solução nem a Comissão tem 
efeitos práticos. Uma razão mais para a participação na concentração de 
22 de Maio.
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A 17 de janeiro o Presidente da Delegação Distrital do 
Porto da APD, participou no Programa Consultório 
da RTP2. 

Reuniu a 14 de fevereiro com o Banco Alimentar. 
De acordo com o estabelecido nos Estatutos da APD, a 
Delegação Distrital do Porto levou a efeito, no dia 22 de 
fevereiro, a Assembleia Distrital e Apresentação do Re-
latório de Atividades e Contas do Ano 2013. No mesmo 
dia, participou no Jogo para o Campeonato Nacional de 
Andebol em Cadeira de Rodas ACR4 e ACR7, que teve 
lugar no Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga. 
Participou, no dia 14 de março, no Seminário “Sobre-
-Endividamento”, promovido pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia no âmbito do Dia Mundial dos Direi-
tos do Consumidor. Este Seminário realizou-se no Audi-
tório da Assembleia Municipal. 
A 16 de março, participou no Jogo para o Campeona-
to Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas ACR4 e 
ACR7 no Pavilhão da FADEUP. 
Reuniu a 20 de Março com o Dr. Jorge Vidal – Técnico 
de Acompanhamento das IPSS’s da do Centro Distrital 
da Segurança Social do Porto. 
A 1 de abril, reuniu com o Porto Lazer a fim de tratar de 
assuntos relativos com o desporto. 

Empresas de Responsabilidade Social
Participou, no dia 27 de março numa iniciativa do GRA-
CE e da Fundação Manuel António da Mota, cujo objeto 

foi descobrir o que as empresas nacionais de melhor 
fazem na área da Responsabilidade Social.Este evento 
teve lugar no Mercado do Bom Sucesso. 
Esteve presente, a 8 de abril, na Apresentação do Con-
selho Consultivo de Saúde de Vila Nova de Gaia que se 
realizou no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 
A convite da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
esteve presente, no dia 15 de abril, no 3.º Ciclo de Con-
ferências dos 40 anos de Abril, com o Conferencista Dr. 
António Arnaut - Ministro dos Assuntos Sociais do II 
Governo Constitucional e Mentor do Serviço 
Nacional de Saúde.
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NOTÍCIAS AGENDA

Braga
Encontro Anual de sócios
No próximo dia 12 de julho, a APD Braga realiza o 
seu Encontro Anual de sócios, a partir das 11.00h. 
e este ano será no Parque da Ponte na cidade de 
Braga.

Encontros Mensais passam para os 2ºs 
sábados
A Delegação de Braga da APD vai passar a fazer 
os Encontros Mensais de associados nos segundos 
sábados de cada mês. Sendo assim, as novas datas 
serão a 10 de maio, 14 de junho, 19 de julho e 13 de 
setembro.

Atividades da APD Porto no 1º trimestre de 2014

25 de Abril Braga
A Delegação de Braga da APD realizou duas ações 
comemorativas dos 40 Anos do 25 de Abril, com a pro-
jeção dos murais do 25 de Abril e pintura de uma tela 
por parte de sócios alusiva à data e a realização de 
uma prova de atletismo em pleno coração da cidade, 
assim como a distribuição de um comunicado.

APD Braga na BRANC'ARTE
A APD Braga participou pela primeira vez na 
BRANC'ARTE, feira que se realiza no primeiro sába-
do de cada mês, próximo da Junta de freguesia de S. 
Vítor, em Braga.

A APD-Madeira, à semelhança de anos anterio-
res, levou a cabo, nos dias 22 e 23 de maio, no 
Hotel Four Views Monumental, as "IV Jornadas 
APD", com formação validada pela Secretaria 
Regional de Educação e Recursos Humanos. 
As jornadas contaram variadas e importantes 
participações como as que se seguem: Dra. 
Luísa Cabral, psicóloga DRE, sobre “Interven-
ção Precoce - Um processo de colaboração e 
partilha”; Dra. Joana Araújo, da Disabled Divers 
International Pro Course, sobre “mergulho, um 
desporto para todos”; Dra. Sónia Rodrigues, Dra. 
Joana Nunes e Dr. João Vasconcelos, técnicos 
da área social DRE, sobre “intervenção social no 
âmbito das NE”; Prof. Eduardo Luís, reflexólogo, 
sobre “Como contornar a minha dificuldade com 
a Reflexologia?”; Dra. Graça Faria, DAT/DRE, 
com “Tecnologias adaptadas na RAM”, Dra. Ana 
Cristina Santos, do Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, com “Problema” meu? 
Sexualidades não-normativas a partir dos Estudos 
Feministas de Deficiência”; Dr. Henrique Paulos, 
do Centro de Ortoprotesia de Setúbal Ortopaulos, 
com “Ortoprotesia e Qualidade de Vida”; e o Dr. 
Pedro Pereira, Psicomotricista DRE, sobre o tema 
da “Intervenção Psicomotora na Educação”. 

APD Madeira realiza as 
“IV Jornadas APD"

Sob o lema "Governo e Austeridade - Inimigos da 
Inclusão", as pessoas com deficiência têm protesto 
marcado para as 17:30 do dia 22 de Maio frente ao 
Ministério do Emprego da Solidariedade e da Segu-
rança Social. Pretende-se com esta manifestação 
alterar o rumo de uma política que atinge gravemen-
te a qualidade e dignidade de vida desta camada 
da população e, por outro lado chamar à atenção da 
opinião pública para o facto de a negação de direitos 
contraria a carta dos Direitos Humanos da ONU.


