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A mais antiga organização de pessoas 
com deficiência do país, que nasceu 
antes ainda do 25 de Abril de 1974 e 

que mudou a forma de ver e de olhar para 
a problemática da deficiência, viu o seu 
trabalho, de mais de 40 anos, reconhecido 
e agraciado com o facto de passar a ser 

membro honorário da Ordem do Mérito. 
Mais de um milhão de portugueses viu 
assim, simbolicamente, reconhecida a sua 
existência como cidadãos de pleno direito 
num país que, nestes anos de democracia, 
tem evoluído no reconhecimento de direitos 
a uma população tradicionalmente ignorada 

e estigmatizada. O trabalho da APD de 
reconhecimento da deficiência como um 
problema de Direitos Humanos começa 
a dar frutos. A APD não procura este tipo 
de reconhecimentos, mas aceita-os como 
uma forma mais de luta desta população 
pelo reconhecimento dos seus direitos. 

De relevar que muita da legislação anti-
-discriminatória que existe teve origem em 
textos e reivindicações da APD e que esta 
só tem expressão pela sua implantação 
nacional e natureza e volume dos seus 
sócios e militantes. Na prática, foram eles 
os agraciados.

Trabalho da APD reconhecido
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EDITORIAL

Resistir é 
preciso

As pessoas com deficiência tal 
como a esmagadora maioria 
do povo português encontra-se 

numa encruzilhada muito complicada. 
De todas as formas o poder constituí-
do ataca as pessoas no mais íntimo 
da sua dignidade. Direitos essenciais 
como a saúde, a educação, a segu-
rança social, o trabalho, a cultura,etc. 
são monstruosamente esmagados 
com a agravante dos principais 
beneficiados desta política virem para 
a comunicação social afirmar que o 
povo aguenta.
Nesta situação só nos resta duas 
coisas: ou nos deixamos esma-
gar com indignidade ou resistimos 
organizados, no caso das pessoas 
com deficiência, em torno das nossas 
organizações representativas tal como 
a APD, participando nas suas acções, 
propondo acções,enfim, resistir orga-
nizadamente numa luta que sabemos 
será muito dura. A situação é tão gra-
ve que este pode ser o último jornal 
“Associação” a vir para a rua. Neste 
número do nosso jornal chamamos a 
atenção, entre outras coisas, para a 
carta dum sócio fundador que pode 
fazer alguma luz como foi e pode vir a 
ser a nossa associação.
Apesar dos muitos erros que pode-
mos ter feito, no Editorial deste jornal 
sempre se chamou a atenção para 
o que nos esperava. Um dirigente 
associativo, para além do mais tem a 
obrigação de prever o futuro, embora 
não tenha que ser bruxo, mas fazen-
do-o através das políticas exclusivas 
consecutivas as quais não deixavam 
margem para dúvidas. Não podemos 
nem devemos inculpar seja quem for 
por ter ou não feito mais ou menos 
pela causa das pessoas com deficiên-
cia. Estamos todos no mesmo barco 
e naufraremos todos se começarmos 
a apontar o dedo a algum dos nossos 
confrades. A luta é de todos nós e 
cada um faz o que pode ou sabe fazer 
mas que o faça.
Resistir é preciso como pão para 
a boca. Ninguém deve ficar indife-
rente pois já morreram demasiadas 
pessoas com deficiência com fome e 
falta de serviços de saúde públicos de 
qualidade que façam de todos os cida-
dãos pessoas de corpo inteiro tenham 
ou não uma deficiência. Vitória ou 
Morte. Resistir é preciso para alcançar 
a vitória

António Matos de Almeida

Saúde

Terapêutica respiratória 
em causa

Ordem do Mérito 
atribuída à APD

ZOOMACTUAL

A       Associação Portuguesa de De-
ficientes, a maior e mais antiga 
associação de pessoas com de-

ficiência em Portugal, de carácter univer-
sal, teve a honra de ver, mais uma vez, 
reconhecido o seu trabalho na defesa 
dos Direitos Humanos das pessoas com 
deficiência, em Portugal e no mundo, nos 
últimos 42 anos.
Este agraciamento, é um sinal inequívoco 
de que o trabalho voluntário, abnegado, 
árduo e continuado, em prol de princípios 
e valores, como a inclusão, a igualdade de 
oportunidades, a justiça e a solidariedade, 
é apartidário e não discrimina em função da 

idade, género, credos ou opção religiosa, 
orientação sexual nem de incapacidades 
ou deficiências.
A Associação Portuguesa de Deficientes 
agradece a todas as pessoas com defi-
ciência e suas famílias, bem como a todos 
os portugueses e todas as portuguesas, 
entidades, instituições e organizações, que 
ao longo dos últimos 42 anos, têm colabo-
rado neste trabalho de defesa e promoção 
dos Direitos Humanos das pessoas com 
deficiência, sobretudo quando a denúncia 
firme das situações de discriminação é 
politicamente incómoda ou social e cultu-
ralmente incompreendida.

A APD teve conhecimento de algu-
mas situações de pessoas que 
necessitam do aspirador de secre-

ções e de aerossolterapia por sistemas 
de nebulização diariamente e que foram 
contactadas para devolver os aparelhos 
devido à renovação da prescrição. Estas 
anteriormente eram feitas pelo cuidados 
de saúde primários e eram renovadas 
mensalmente.
Segundo circular da ARS do Norte as 
prescrições passam a ser feitas pelos 
serviços especializados e só podem ser 
feitos apenas por estes.
Perante este facto, a APD contactou a 
ARS do Norte a solicitar esclarecimentos 
e foi informada que orientação interna da 
DGS proibiu a prescrição dos aspiradores 
de secreções, argumentando que “estes 

são prejudiciais para a saúde”.
Ora esta orientação interna  viola o dis-
posto do Despacho nº 6133/2012 de 10 
de Maio ( lista homologada dos produtos 
de apoio) que prevê a prescrição do as-
pirador enquanto auxiliar de terapêutica 

respiratória. Questionamos como é que 
uma orientação interna pode contrariar a 
legislação em vigor.
Infelizmente existem pessoas nos cuida-
dos continuados que dependem deste 
aparelho para sobreviver diariamente. 
Como é possível que se remeta a prescri-
ção para os serviços especializados , muito 
mais distantes e cujo o encaminhamento 
é um processo demorado. Como é que 
estas pessoas vão sobreviver até ter a 
prescrição dos serviços especializados 
conforme solicitado.
A APD sempre defendeu a agilização e 
eficácia da prescrição dos produtos de 
apoio, indispensáveis para  as pessoas 
com deficiência, ora isto não acontece 
nesta situação.

Continua a degradação do Serviço Nacional de Saúde, com graves prejuízos para as 
pessoas com deficiência. Agora, são as pessoas com problemas respiratórias e a precisar 
de equipamentos especializados a verem dificultado o acesso a estas terapêuticas.

No dia 4 de Junho de 2014, mais de um Milhão de Portugueses foram 
simbolicamente agraciados por Sua Excelência, o Senhor Presidente da 

República Portuguesa, através da atribuição do Título 
de Membro-Honorário da Ordem do Mérito à Associação 

Portuguesa de Deficientes.

Saúde para quem a paga

Uma das acusações preferidas dos 
defensores do Serviço Nacional 
de Saúde, é a de que o Governo 

pretende que a “saúde é para quem a 
paga”. Ora, aparentemente, este aforismo 
é verdadeiro e ofensivo quanto baste para 
o Governo e óptimo para quem defende 
que valores e direitos básicos não se 
podem vergar-se ao comércio e à finança. 
Acontece, porém, que quem efectivamente 
paga os serviços de saúde são os 
cidadãos, através de impostos, taxas 
moderadoras e pagamento de serviços. 
Dito de outra forma: quem paga o Serviço 

Nacional de Saúde são os cidadãos e 
os portugueses são mesmo os que na 

União Europeia mais contribuem, per 
capita e em termos relativos, para o seu 
funcionamento.
Não é só por isso, mas também é por 
isso que é um escândalo que o Governo 
transfira para privados a gestão de 
equipamentos públicos pagos por todos 
nós para que estes lucrem à custa dos 
serviços que prestam. Os cidadãos pagam 
três vezes: pelos impostos, pelas taxas 
moderadoras e pelos serviços a que são 
obrigados a recorrer a privados.
O que se diz e funciona como argumento 
para o governo é o facto de a saúde ser 

um sorvedouro de dinheiros públicos. 
Não se contesta que a saúde é cara e a 
sua permanente evolução torna-a ainda 
mais cara. Mas, o que não se diz é que, 
precisamente por isso é que é o negócio 
do século, ou, pelo menos, um deles.
A defesa do Serviço Nacional de Saúde 
é um imperativo nacional. Está em causa 
um direito básico dos cidadãos. Nós não 
somos mercadoria transaccionável para 
dar lucro a gente da alta finança que 
elegeu a saúde como negócio estruturante 
no jogo financeiro internacional.

É um escândalo 
que o Governo 
transfira para 

privados a gestão 
de equipamentos 

públicos pagos por 
todos nós

É um imperativo nacional defender o Serviço Nacional de Saúde

Infelizmente 
existem pessoas 

nos cuidados 
continuados 

que dependem 
deste aparelho 
para sobreviver 

diariamente
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CENTRAIS

Ministro teve de  
ouvir protesto

Concentração exige 
cumprimento da 
Constituição da República

Concentração 30 de Maio 2014

No passado dia 30 de maio, a APD organizou uma con-
centração frente ao Ministério do Emprego e da Solidarie-
dade Social, reunindo ali várias organizações de pessoas 
com deficiência. Na ocasião, foi aprovada, por unanimida-
de, uma moção onde se elencam as prioridades políticas 
para ultrapassar a grave situação em que se encontram 
as pessoas com deficiência e as medidas urgentes a 
serem tomadas. Pela sua importância, deixamos aqui a 
transcrição desse documento.

Baseados na Constituição, na 
Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com  Deficiência, 
na Carta dos Direitos Fundamen-

tais da União Europeia, os participantes 
na concentração, 30/05/2014, reclamam:
 1. promoção de medidas destinadas a 
reduzir as consequências da pobreza: a) 
reposição de todas as prestações sociais; 
b) garantia do acesso à saúde, assegu-
rando a gratuidade/universalidade desse 
direito; c) adopção de medidas, visando 
assegurar a vida autónoma/independen-
te; d) concessão de verbas ajustadas ao 
fornecimento, em tempo útil, de produtos 
de apoio;
 2. garantia do sucesso educativo: a) reto-
mada da educação inclusiva, assegurando 
instrumentos de progressão no  percur-
so educativo; b) promover adaptação do 
espaço da escola, proporcionando: b.a) 
segurança, higiene, conforto a todos os 
discentes; b.b) transporte adaptado; b.c) 
comunicação diferencial; (leitura/escrita 
Braille, língua gestual) b.d) ajudas técnicas;
 3. execução de políticas de emprego, in-
cluindo formação profissional de qualidade;
 4. promoção de políticas sociais susceptí-
veis de prevenir graves carências, garantir 
padrões básicos de qualidade de vida;
 5. reconhecer, com carácter definitivo, a 
função insubstituível das organizações das 
pessoas com deficiência: a) reabilitar o 
direito ao diálogo/participação; b) respeitar, 
em plenitude, a real autonomia dessas 
organizações; c) conceder-lhes recursos 
em função do projecto, valorizando a ac-
tividade/ extensão territorial.
 Nós, os participantes, fundados no direito, 
interpretando as aspirações de todas as 

pessoas com deficiência, exigimos ao 
governo:
O rigoroso cumprimento dos direitos consa-
grados na nossa Constituição; acatamento 
dos direitos constantes da Convenção 
da ONU sobre os direitos das pessoas 
com deficiência, ratificada por Portugal, 
adquirindo, como «Tratado Internacional 
de Direitos Humanos», força obrigatória.
Exigimos a aprovação de medidas urgentes 
em todas as áreas acima descritas, como 
prioritárias para as pessoas com deficiên-
cia; igualmente exigimos o reconhecimen-
to da função insubstituível das nossas 
organizações representativas, mediante  
imediata regulamentação do financiamento 
do estado às nossas organizações que 
desenvolvem um trabalho continuado, 
insubstituível, determinado, sem que o 
governo  lhes conceda o indispensável 
apoio, que permita uma actividade está-
vel, sem sobressaltos, em prol dos seus 
associados, as pessoas com deficiência.

Esta acção cívica foi aprovada em 
reunião da Direcção Nacional da 
APD a 3 de Maio, inicialmente 
prevista para 22 daquele mês, 

tendo, por razões logísticas, sido adiada 
para 30 de Maio. Participaram diversas 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência e estiveram activamen-
te presentes dezenas de pessoas com 
deficiência que reclamaram o imediato 
acatamento da Constituição da Repúbli-
ca, da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, e da legislação 
reguladora da inclusão. Entre as muitas 
exigências, salientou-se a solicitação de 
atribuição de ajudas financeiras que pos-
sibilitem o desenvolvimento, em todo o 
território, da actividade singular, insubs-
tituível, da APD,  bem como de outras 

organizações congéneres, na defesa de 
todos os direitos de todas as pessoas 
com deficiência.
Participaram diversas delegações da 
APD, enquanto outras, por dificuldades 
inultrapassáveis, não puderam estar pre-
sentes, mas fizeram chegar, por diversos 
meios, total solidariedade aos objectivos 
da concentração.
No final, após as intervenções de dirigen-
tes, destacando a presidente da direcção 
da APD, foi aprovado, por unanimidade 
e aclamação, um documento (ver texto 
ao lado) que exprimia as propostas da 
APD, acordadas com as organizações 
apoiantes.
Manifestaram solidariedade, através de 
presença, deputados e organizações cí-
vicas, salientando organizações sindicais.      

Realizou-se,  a 30 de Maio de 2014, às 17h30m, na Praça de Londres, junto ao 
Ministério da Solidariedade e Segurança Social, uma concentração promovida pela 
Associação Portuguesa de Deficientes.

Exigimos ao governo
o rigoroso cumpri-
mento dos direitos 

consagrados na nos-
sa Constituição  e o 
acatamento dos di-

reitos constantes da 
Convenção da ONU 

sobre os direitos das 
pessoas com defi-

ciência
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Lei n.º 27/2014
DR n.º 88, Série I de 08/05/2014
Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro;

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2014/M
DR n.º 90, Série I de 12/05/2014
Aplica à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 113/2011, 
de 29 de novembro, que regula o acesso às prestações do Serviço 
Nacional de Saúde por parte dos utentes no que respeita ao 
regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais 
de benefícios;

Lei n.º 30/2014
DR n.º 95, Série I de 19/05/2014 
Procede à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 118/83, 
de 25 de fevereiro, e à terceira alteração aos Decretos-Leis 
n.os 158/2005, de 20 de setembro, e 167/2005, de 23 de 
setembro, modificando o valor dos descontos a efetuar para 
os subsistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de 
saúde, concretamente da Direção-Geral de Proteção Social aos 
Trabalhadores em Funções Públicas, dos serviços de assistência 
na doença da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de 
Segurança Pública e da assistência na doença aos militares das 
Forças Armadas;

Portaria n.º 108/2014
DR n.º 98, Série I de 25/05/2014 
Procede à atualização anual das pensões por incapacidade 
permanente para o trabalho e das pensões por morte resultantes 
de doença profissional;
Portaria n.º 143/2014
DR n.º 133, Série I de 14/07/2014 
Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e 
Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição 
no Ano Letivo de 2014-2015;
Portaria n.º 149-A/2014
DR n.º 141, Série I de 24/07/2014 
Cria a Medida Estímulo Emprego;

Portaria n.º 149-B/2014
DR n.º 141, Série I de 24/07/2014
 Segunda alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, que 
cria a medida Estágios Emprego;

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/M
DR n.º 142, Série I de 25/07/2014
Altera o regime dos concursos para seleção e recrutamento do 
pessoal docente da educação, dos ensinos básico e secundário 
e do pessoal docente especializado em educação especial na 
Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 25/2013/M, de 17 de Julho;

Despacho n.º 9082/2014
DR n.º 134, Série II de 15/07/2014
Atualiza os anexos I e II do despacho n.º 18419/2010, de 2 de 
dezembro (Define as condições de dispensa e utilização de 
medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, 
espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil 
poliarticular e psoríase em placas;

ACTUAL

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

Vendo

Carro (Quadriciclo) para paraplégicos, com as 
seguintes características
Marca: VEXEL Quovis
Ano: 2007
Kms.: 280
Preço a combinar
Contacto: 919 444 529
Antecipadamente grato e com  os melhores 
cumprimentos
José Miguel, Sócio 15038

Vendo

Renault Sénic 1.9 dti mod. RXE de 2001 Com caixa 
de velocidades automática a gasóleo, com sistema 
manual de travão e acelerador, AC, DA: bloqueio de 
portas automático, apoio braço frontal, 4 VE, 2 air 
bag, insp. até 1/2015, 4.650,00€
  
Contacto: 967554660

ANÚNCIOS

Com este projeto, o Centro Social Paroquial de Pinhal 
Novo (CSPPN), procura dar resposta a uma das  principais 
necessidades sentidas pelos cidadãos com deficiência. 
Desta forma e com apoio especializado e permanente, 
mais do que projetos empresariais de sucesso, temos a 
profunda convicção de que, estaremos de uma forma muito 
modesta,  a criar projetos de vida de sucesso que, viabilize 
a sua real e plena integração na sociedade.
Inovadora e de certa forma pioneira em Portugal uma 
vez que, é exclusivamente dedicada à população com 
deficiência.
Quem pode Candidatar-se? 
Pessoas com deficiência, maiores de idade e com pelo 
menos o 9º Ano de escolaridade e que estejam em con-
dições físicas e mentais de tomar decisões.
Como Funciona?
Os Empreendedores com deficiência fazem chegar ao 
CSPPN, as suas ideias de negócio, onde são recebidas 
por um gestor de projeto, com formação na área da gestão 
e com sensibilidade e experiência, na áreas da deficiên-
cia e acessibilidade que, as analisa e faz também uma  
primeira avaliação.
Será marcada uma 1ª entrevista com o empreendedor, 
tendo o objetivo de abordar algumas possíveis propostas 
de melhoria à ideia original de negócio e ao mesmo tempo 
estabelecer conhecimento  entre o gestor de projeto do 
lado do CSPPN e o empreendedor.
Continuando a ser acompanhado pelo CSPPN, o processo 
segue para o nosso parceiro, no Ensino Superior, onde se 
junta à equipa mais um gestor de projeto, nomeado pelo 
parceiro. Deve salientar-se que, o segundo gestor de pro-
jeto pode ser um aluno, das áreas de gestão, finanças ou 
empreendedorismo, ou um professor ou, um ex-professor 
ou um ex-aluno do nosso parceiro no ensino superior, 
Instituto Politécnico de Setúbal.
A equipa de projeto tem a missão de acompanhar e apoiar 
o empreendedor ao longo de todo o processo de prepara-
ção do arranque do negócio, apoiando-o na elaboração de 
planos de negócio, de planos de marketing, de websites, 
etc….só para dar alguns exemplos. Após o arranque 
do pequeno negócio, o empreendedor continuará a ser 
acompanhado, pelo tempo considerado necessário, em 
função das condições verificadas caso a caso.
Algumas Questões… 
Onde se inscrever ?
Presencialmente, nas instalações do CSPPN, ou através 
do nosso site em: http://www.csppinhalnovo.pt
Que documentos são necessários?
consulte o regulamento do projeto Empreender Social e 
a sua documentação de apoio e fique a saber que docu-
mentos são necessários para a inscrição.

Faleceu José António 
Silveira Subtil
Faleceu a 29/07/2014, José António Silveira Subtil, 79 
anos; sócio fundador da APD; dirigente desta associação, 
durante muitos anos; fundador da CNOD, dirigente na 
actualidade; fundador/dirigente da delegação regional 
do sul da ANDST - Associação Nacional de Deficientes 
Sinistrados deTrabalho.
Lutador activo pela inclusão das pessoas com deficiência, 
dedicou largo trabalho a essa causa filantrópica.
O funeral teve lugar, 30 de Julho, para o cemitério do 
Barreiro.
Perde-se um militante firme na defesa da inclusão.
Merece justa homenagem,  porque, neste deserto de 
conformismo, pautou o seu comportamento, sempre na 
linha da frente, pela participação comprometida nas lutas 
duras, pelos direitos das pessoas com deficiência.

Aos Associados da APD

Carta dum «Velho Sócio 
Fundador»

A APD não regateou esforços para 
colaborar, apresentar propostas, 
ser «parceiro leal» de todos os 
governos. A APD é parte impor-

tante de todas as conquistas das pessoas 
com deficiência, nas últimas quatro déca-
das. Como justificar a actual crise?
Sendo certo que entre as novidades da 
APD se destacava a reivindicação, salien-
tava-se, simultaneamente, a negociação/
diálogo. A APD agiu sempre na base de 
projecto/princípios, não cedeu, não tro-
cou princípios por favores, não deixou 
de erguer a voz, sempre que os nossos 
direitos eram desrespeitados. Esta atitude 
firme desagradou a todos os governos; 
face à nossa determinação trataram-nos 
com deslealdade: pediam-nos propostas, 
apesar de mil dificuldades, não faltávamos, 
mesmo sabendo que eram ignoradas; 
convocavam-nos para reuniões, fazendo 
da fraqueza força, lá estávamos.
 Esta abertura permanente à leal coope-
ração não foi partilhada pelos governos; 
todos os anos mais restrições, mais bu-
rocracia, menos recursos. O Poder Local, 
nosso aliado tradicional, por causas gerais 
perfeitamente identificadas, foi reduzindo 
a solidariedade, diminuindo as ajudas.
O mecenato, face à substantiva mudança 
de valores, alegando a crise crescente, 
foi-se extinguindo.
Eis as causas desta crise duríssima; afec-
tando a APD, afecta-nos a todos, porque 
a debilidade da reivindicação dos nossos 
direitos, provoca desânimo, desencanto, 
angústia, e, porque não dizer, pânico. Velho 
sócio fundador, curtido no trabalho, certo 
dos enormes padecimentos das pessoas 
com deficiência, mas inconformado pe-
rante este trágico retrocesso, gostaria de 
ser capaz de transmitir, a todos os asso-
ciados, a mensagem de esperança que 
renove vontades, desperte consciências, 
reconstrua motivações. Não haja ilusões! 
«a união faz a força»! Sozinho, ninguém se 
salva; unidos, organizados, recuperada a 
coragem, reavivada a ousadia de sonhar, 

convictos da dimensão do sacrifício, for-
talecidos na defesa dos nossos direitos, 
retomaremos o caminho que nos conduza 
à «sociedade inclusiva»!
Não prevejo facilidades, sei, de larga expe-
riência, que a estrada é estreita! Mas estou 
plenamente convencido que a mudança 
desejada alcança-se, congregando-nos, 
unindo-nos, reforçando a nossa Asso-
ciação!... Após sossegada reflexão, não 
vislumbro qualquer outra alternativa! Eis a 

razão desta carta dirigida, através do «nos-
so jornal» - que pode ser o último, tal é a 
dimensão da crise – a todos os milhares 
de associados, especialmente aos mais 
isolados, aos mais pobres, aos mais des-
crentes: Não desistam, não se rendam, 
não abdiquem de direitos/conquistas que 
custaram anos, séculos, e, porventura, 
milénios!
Recordem tantos companheiros heróis 
que dedicaram as vidas à nossa causa: 

«construir a sociedade inclusiva»!
Conheço «este triste estado»! Mas sei que 
esta «tragédia» não é fatalidade! Mudar 
está nas nossas mãos! Recusemos render-
-nos!  Reabilitando ideais, «a inclusão é 
possível!...
Consolidar a APD, é  imperativo; que fazer? 
Se pagarmos a nossa «quota», contribui-
remos; pagar a quotização, fazer todos 
os esforços para sustentar esta «fortaleza 
dos direitos», é «juntar o nosso grão de 
areia», é aderir, de acordo com as capa-
cidades, à larga trajectória de reconstruir 
essa aspiração suprema, a plena inclusão.
Eis a mensagem construtiva que, como 
«velho sócio fundador» vos queria, com 
fraterna solidariedade, transmitir. 

Saudações fraternas/solidárias

Joaquim Manuel Cardoso

Padece a Associação Portuguesa de Deficientes a mais grave crise da sua História; 
certamente todos tomaram consciência desta dura realidade. Todos saberão as razões desta 
crise? Sem prejuízo de insuficiências internas, esta conjuntura justifica-se face ao geral 
retrocesso de todas as políticas sociais, logo, da inclusão. Resumidamente, explicarei as reais 
causas deste flagelo.

Sei, de larga experiência, que a estrada 
é estreita! Mas estou plenamente 

convencido que a mudança desejada 
alcança-se, congregando-nos, unindo-
nos, reforçando a nossa Associação!

OPINIÃO

No Pinhal Novo
Projecto Empreender 
Social
O Projeto Empreender Social é uma 
estrutura de  Empreendedorismo Integrado 
que, tem como principal objetivo, apoiar as 
pessoas com deficiência no seu processo 
de integração ou reintegração no mercado 
de trabalho, pela via da criação do próprio 
posto de trabalho.
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Integrado nas comemorações do Dia Nacional de 
Prevenção e Segurança no Trabalho, a Delegação 
Distrital do Porto da APD participou, no dia 28 de 

Abril, numa acção de sensibilização promovida pela 
ANDST – Associação Nacional dos Deficientes Sinis-
trados do Trabalho, que se realizou em frente à loja do 
cidadão do Porto. 
No dia 7 de Maio, esteve presente na cerimónia de To-
mada de Posse dos Membros do Conselho Consultivo 
de Saúde de Vila Nova de Gaia, que teve lugar no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho. 
Ainda no mesmo dia, esteve nas instalações da APD o 
actual presidente da Câmara Municipal do Porto – Dr. 
Rui Moreira que se encontrava a fazer diversas visitas 
a locais que tinham sido referenciados durante a sua 
campanha eleitoral. 
A 9 de Maio, reuniu com o Vereador do Pelouro de Acção 
Social da Câmara Municipal do Porto – Dr. Manuel Pizar-
ro, com a finalidade de tratar de assuntos do interesse 
da Associação. 
A convite do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia - Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, esteve presente, 
no dia 22 de Maio, na Inauguração do GO.ES – Gabinete 

de Orientação Económica e Social, que se realizou nas 
instalações dos Serviços de Habitação da Gaiurb, E.M. 
Participou, no dia 28 de Maio, numa iniciativa promo-
vida por uma turma de alunos da Escola Superior de 
Educação, que visou a sensibilização para aspectos 
da sociedade actual que prejudicam as pessoas com 
deficiência. 
No dia 29 de Maio, a convite da CP – Comboios de 
Portugal, a Delegação Distrital do Porto, represen-
tada pelos sócios Laurent Lecuyer e Amadeu Silva, 
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NOTÍCIAS AGENDA

Porto
Delegação do Porto encerra em Agosto
A Delegação Distrital do Porto da APD, informa 
que as suas instalações do Porto e de Vila Nova 
de Gaia estarão encerradas para férias durante o 
mês de Agosto.

Braga
Encontros de sócios
A Delegação Distrital de Braga da APD realizará 
encontros de sócios a 13 de Setembro e a 11 de 
Outubro.
Informa ainda que a Assembleia para Aprovação 
do Plano de Atividades e Exercício para o Ano de 
2015 será a 15 de Novembro, onde de seguida se 
realizará o habitual magusto. Compareçam!

Delegação do Porto 
activa em várias frentes
Como é habitual, a Delegação do Porto da APD não pára, no 
seu trabalho de divulgação e sensibilização para a temática da 
deficiência. É uma roda viva de acções e iniciativas.

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

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

Apelo à regularização de quotas
Apela-se a todos os sócios que não tenham a sua quotização em dia, o favor de a regularizar. Para isso, basta 
contactar qualquer delegação da APD no país, ou visitar o nosso site para mais informações e contactos. 
Relembra-se que o pagamento de quotas não é só um acto simbólico de pertença à Associação (o que por si só, 
é importante) mas é também uma ajuda financeira importante para a APD prosseguir as suas actividades, num 
quadro generalizado de dificuldades.

A APD Porto participou, 
no dia 28 de Maio, numa 

iniciativa promovida por uma 
turma de alunos da Escola 
Superior de Educação, que 
visou a sensibilização para 

aspectos da sociedade 
actual que prejudicam as 
pessoas com deficiência.

participou numa acção de testes de acessibilidade na 
Estação de São Bento. 
A 30 de Maio, participou na Concentração Governo e 
Austeridade – inimigos da inclusão, que se realizou na 
Praça de Londres, Lisboa. 
Participou na Taça de Portugal de Andebol em Cadeira 
de Rodas – ACR4, que se realizou no dia 7 de Junho 
em Vouzela. 

Escola Superior de Educação do Porto

Ainda no mesmo dia esteve presente na Acção de 
Formação da zona Norte sobre Cidadania Activa, orga-
nizada pela sede nacional da APD, que teve lugar nas 
instalações da Associação no Porto. 
A 14 de Junho, participou na Taça de Portugal de An-
debol em Cadeira de Rodas – ACR7, em Cantanhede. 
A convite do clube Gondomar Cultural, participou no dia 
21 de Junho, no II Gondomar – Andebol Challenge, com 
uma demonstração de andebol em cadeira de rodas. Esta 
iniciativa teve lugar na Escola Secundária de Rio Tinto. 
Realizou no dia 23 de Junho o almoço de São João para 
utentes do CAO – Centro de Actividades Ocupacionais. 
A 28 de Junho, participou no Torneio Garci Cup, em 
Estarreja. 


