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No ano em que se comemoram 40 
anos sobre o 25 de Abril, vale a 
pena ver o que resta do sonho 

de um país que um dia cantou a justiça 
social, a liberdade, a solidariedade, o fim 
da exploração do homem pelo homem, 
o f im das discriminações com base 
na deficiência, raça, sexo, orientação 
sexual, religião e outras. Um país que 
derrubou um regime velho e caduco, 
opressivo e opressor que semeou a 
ignorância e o medo como suportes 
à sua subsistência, pondo flores nas 
espingardas de militares que souberam 
ser povo nessa madrugada clara e limpa, 
como diria a poeta.

48 anos de conquistas e de direitos 
que julgávamos inalienáveis. Erro. A 
democracia, a liberdade, os direitos e 
a justiça social são bens que precisam 
de ser permanentemente regados e 
defendidos, sob pena de serem amea-
çados pela gula e sanha persecutória 
dos esbirros de um capital ávido, nunca 
saciado. 
É um Portugal empobrecido, com  direi-
tos sociais, cívicos e laborais diminuídos 
por causa de uma dívida de que nos 
acusaram ser os causadores por, su-
postamente, andarmos a gastar acima 
das nossas possibilidades, que vê os 
ricos a enriquecerem mais e mais e os 

pobres e remediados cada vez mais 
pobres e menos remediados. E se o 
esforço dos portugueses, que aceitaram 
a política de austeridade, tinha em vista 
o pagamento das dívidas, a verdade é 
que essa dívida não pára de crescer, 
com juros altos e próprios de usurários 
sem escrúpulos, a trabalhar a coberto 
de uma União Europeia que de União só 
tem o nome. A verdade é que andámos a 
pagar a recuperação da banca nacional 
e internacional, designadamente alemã. 
Aquilo que nos foi extorquido foi para 
isso que serviu.
Isto só foi possível, com uma das piores 
conjugações de sempre de responsáveis 

no poder. Durão Barroso na presidência 
da Comissão Europeia não só deu o seu 
beneplácito a esta política de extorsão 
como a encorajou. Cavaco Silva, como 
Presidente da República, mumificou um 
discurso inacreditável de tão irresponsá-
vel. Passos Coelho e Portas rodearam-
-se de gente, ora incompetente ora muito 
sabedora dos caminhos a trilhar por este 
neo-liberalismo selvagem, que custa a 
crer como aguentaram tanto tempo a 
mentir e a criar mistificações atrás de 
mistificações.
40 anos depois do 25 de Abril, o país 
está a conhecer o maior retrocesso 
social e civilizacional da sua história.

O que resta do sonho?
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40 Anos de 
Caminhos 
Paralelos

Embora a Associação Portu-
guesa de Deficientes existisse 
quando eclodiu a Gloriosa 
Revolução de Abril, cujo 40º 

aniversário comemoramos, é incontes-
tável que a instauração da liberdade 
de associação revelou as verdadeiras 
potencialidades desta colectividade; o 
crescimento do número de associados, 
a afirmação da função reivindicativa, 
a liberdade de expressão que permitiu 
fazer luz sobre a verdadeira calamidade 
da exclusão das pessoas com deficiên-
cia, a súbita explosão do movimento 
popular tornaram claros os traços mais 
distintivos da APD.
A identificação da APD com os ideais 
humanistas da revolução de Abril tra-
duziu um substrato de revolta oprimido 
pela ditadura; poucos saberão que a 
mendicidade resultante das condições 
de miséria afrontadas pelo povo portu-
guês, durante décadas, era reprimida e 
esbulhada das «magras esmolas» que 
eram dadas por pobres, tantas vezes 
indignados, sufocando essa indignação, 
face ao medo da ditadura; os que eram 
forçados à mendicidade eram recluídos 
em «albergues» falsamente protectores 
que, na realidade, pretendiam escon-
der o estado deplorável, gerado pelo 
fascismo.
 A revolução de Abril libertou a verdadei-
ra vocação humanista, a determinação, 
a audácia da APD!
É certo que surgiu, fruto de Abril, um pu-
jante movimento associativo; de carácter 
utilitário, organizado por deficiências, 
visando, através de conceitos arcaicos 
descentrados, assistencialistas, a pres-
tação de serviços; não desvalorizamos 

essa forma de intervenção, porque, pe-
rante o atraso da sociedade portuguesa, 
essas respostas eram absolutamente 
necessárias.
A APD trilhou um caminho inovador! 
Definiu a universalidade – agrupou 
todas as deficiências, com independên-
cia de causas – como princípio genético; 
propugnou a reivindicação; acolheu um 
amplo conjunto de modelos teóricos, 
salientando a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, oriundos de 
organizações internacionais congéne-
res, impossíveis antes da revolução 
libertadora.
Desde logo, a APD tomou consciência 
do «calvário» dos milhares de cidadãos 
com deficiência dispersos num país 
subdesenvolvido, iniciando o rumo à 
descentralização.
A emergência das conquistas popula-

A APD trilhou um caminho inovador! 
Definiu a universalidade – agrupou 

todas as deficiências, com 
independência de causas – como 
princípio genético; propugnou a 

reivindicação; acolheu um amplo 
conjunto de modelos teóricos, 

salientando a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, oriundos 
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congéneres, impossíveis antes da 
revolução libertadora.

res, que marcaram os primeiros anos 
de resistência dos valores de Abril, foi 
extremamente benéfica às pessoas com 
deficiência, – faça-se memória – mas 
certas características associadas às 
diversas deficiências não foram imedia-
tamente perceptíveis. Não surgiu, no ful-
gor da revolução, legislação específica 
relativa à inclusão; alguns decretos avul-
sos foram sendo publicados, mas houve 
que esperar 15 anos pela elaboração 
de lei sistematizadora, embora limitada 
pelo contexto conservador entretanto 
desencadeado, que não favorecem a 
inclusão, porque enfermou de geral 
rejeição o amplo elenco de propostas 
apresentadas por todas as organizações 
intervenientes no sector. 
A revolução ficou indelevelmente 
consignada na Constituição de 1976, 
através da consagração de conteúdos 

inovadores - inéditos na Europa – clara-
mente indutores da inclusão. Resistindo 
à voragem desumanizadora,imposta 
pelo neoliberalismo, persistindo no seu 
projecto, a APD foi ostracizada, algumas 
vezes perseguida/discriminada, porque, 
ao contrário de muitas outras,  não 
trocou princípios por benesses/favores, 
acentuando convicções, incorporando 
modelos experimentados em organiza-
ções internacionais, nas quais, entretan-
to, se filiou. 
Seria displicente não reconhecer os 
danos causados pelos poderes conser-
vadores; importa, por exactidão histó-
rica, recordar o combate pela defesa 
dos direitos humanos, destacando as 
batalhas travadas, quando morreram 
dezenas de pessoas com deficiência, - 
grosseira afronta ao «direito à vida» - e 
a justa reclamação do apuramento de 
responsabilidades, acrescentando a 
resistência à amnésia histórica. 
A APD é parte importante de todas as 
conquistas das pessoas com deficiên-
cia, nas últimas quatro décadas.  
As pessoas com deficiência podem 
interrogar-se: «Que faz a APD»? A 
resposta é medianamente simples: 
A APD, à semelhança das pessoas 
com deficiência, é vítima do «vendaval 
conservador»! apesar da «tempestade 
transitória», a APD há-de resistir a «este 
mar de vagas alterosas» e derrotar 
estes governantes incompetentes, inimi-
gos da inclusão. 
Não é esta atitude audaz que esperam 
desta intrépida fortaleza!?...       

Joaquim Manuel Cardoso.      

OPINIÃO

APD, Revolução de  Abril 
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EDITORIAL

Assassinados
não
Todos os dias ouvimos na comunicação 
social falar de guerras humanitárias, 
guerras onde há muitos bombardeamen-
tos, muitos milhares de pessoas assas-
sinadas, vários países destruídos bem 
como a destruição de muitas memórias 
em forma de monumentos e outras artes 
que são o exemplo da história da Huma-
nidade. Todavia, estas guerras humanitá-
rias não são uma coisa apenas contem-
porânea, pois foi com guerras deste tipo 
que assistimos ao desaparecimento dos 
Índios no Continente Norte-americano.
Porém, estas guerras humanitárias não 
se fazem apenas pelas armas, desde as 
mais simples às nucleares, pois como 
diz o povo “há muitas formas de matar 
pulgas”. Nós as pessoas com deficiência, 
tal como os outros grupos mais desfavo-
recidos, somos alvos privilegiados destas 
guerras que ironicamente continuo a 
apelidar de humanitárias.
Olhemos à nossa volta!... O que ve-
mos?!... Vemos o assassinato da educa-
ção, da cultura, da segurança social e, 
com elas, a saúde e as pessoas que são 
reduzidas à condição de escravas, ou 
ainda pior, porque os escravos tinham di-
reito à alimentação e a um pano para se 
cobrirem. Os fazedores destas guerras 
humanitárias nem querem forças arma-
das em que o serviço militar seja obritga-
tório porque, para eles, bastam-lhe uns 
generais, porque homens para combater 
vão comprá-los às diversas empresas de 
mercenários. Com o serviço militar obri-
gatório pode haver por aí acções, tipo 
25 de Abril, que não são desejadas para 
os senhores da finança e da guerra. Os 
mercenários são mais seguros porque 
para eles não há povos nem pátrias.
Na História da Humanidade houve 
problemas deste género que foram sido 
resolvidas através de negociações por-
que nesses tempos não haviam armas de 
destruição em massa que hoje são utili-
zadas com a mais estúpida justificação. 
Com guerras declaradas ou encapotadas 
estamos a ser assassinados. As armas 
matam, mas a fome, a incultura, a falta 
de segurança social, a falta de educação 
e especialmente de serviços universais, 
gratuitos e de qualidade no campo da 
saúde assassinam-nos em massa todos 
os dias. Assassinados não, obrigado!... 
Mas para isso temos que resistir com 
todas as nossas forças porque os mons-
tros nem pensam e muito menos têm 
sentimentos.

António Matos de Almeida

Carta aberta ao Ministro 
da Educação

DESTAQUE

Exmo. Senhor 
Ministro da Educação,
A Associação Portuguesa de Deficien-
tes, face à gravidade da situação na 
educação dos alunos com Necessi-
dades Educativas Especiais - NEE, 
entende que urge tomar medidas drás-
ticas que ponham cobro ao descalabro 
em que se tornou a educação destes 
alunos no ensino regular. Neste, como 
no anterior ano lectivo, são tantos 
os atropelos cometidos contra a Lei 
e contra o bom senso que se torna 
difícil dar um panorama completo do 
caos que assolou as escolas deste 
País.  
Começa, desde logo, e com o bene-
plácito do Ministério da Educação, 
pelo incumprimento na constituição 
de turmas definida pelas disposições 
do Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 
de Abril, assinado pelos secretários 
de Estado do Ensino e da Adminis-
tração Escolar e do Ensino Básico e 
Secundário. Este Diploma, como V. 
Exa. bem sabe, determina que as tur-
mas do ensino pré-escolar, básico e 
secundário que integrem alunos com 
NEE são constituídas por 20 alunos, 
não podendo incluir mais de 2 nestas 
condições. 
Pelas notícias que nos chegam, oriun-
das de todo o País, cremos que serão 
em maior número as escolas que não 
cumprem os requisitos na constituição 
de turmas do que as que seguiram as 
orientações do Despacho. 
Mas este não é o único grande proble-
ma sentido na educação inclusiva. 
Segundo dados do seu Ministério, os 
alunos com necessidades educativas 
especiais estão a aumentar enquanto 
diminuem os professores de ensi-
no especial. Deverá haver alguma 

ligação entre a desvergonha em que 
se tornou a constituição de turmas e 
a redução de professores especiali-
zados. Permita-nos adivinhar: o seu 
Ministério poupa nos vencimentos de 
professores, mesmo que à custa do 
superior interesse da criança. 
A juntar a estas injustas decisões 
outras há que colocam em causa o 
progresso educativo destes alunos, 
nomeadamente a diminuição de 
psicólogos (a Ordem dos Enfermeiros 
estima que são necessários mais 500 
profissionais para atingir o rácio in-
ternacional de um psicólogo por cada 

mil alunos), de equipas multidiscipli-
nares, de assistentes operacionais 
(o Parecer 4/2014 do Conselho das 
Escolas afirma que a “falta de pessoal 
não docente é um problema que afeta 
de forma muito notória a qualidade do 
serviço público prestado por muitas 
Escolas e Agrupamentos de Escolas 
e que, nalguns casos, pode até afetar 
a segurança dos alunos, ou compro-
meter o cumprimento de legislação 
específica sobre higiene e seguran-
ça.”)
A criação de mega agrupamentos de 
escolas, que afastam cada vez mais 
os alunos da sua área de residência, 
e consequentemente, do apoio dos 
pais, a falta de equipamento e de 
acessibilidade são outros problemas a 
adicionar aos anteriormente referidos. 
Não exageramos ao dizer que a inclu-
são dos alunos com NEE no ensino 
regular está seriamente ameaçada. 
Discriminar é o mote da actual política 
educativa. 
Face à gravidade da situação espe-
rava-se que o Orçamento de Estado 
para 2015 viesse repor as verbas 
cortadas em anos anteriores. Erro 
nosso. O Ministério da Educação e 
Ciência é dos que sofrem a maior 
redução. Os cortes na educação para 
2015 totalizam 700 milhões de euros, 
sendo o ensino básico e secundário o 
mais atingido. 
Resta-nos esperar que os deputados 
eleitos, em nome dos princípios mais 
elementares da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, não pactuem com o 
ataque mais despudorado que alguma 
vez um governo fez à escola pública. 

A Presidente da Direcção Nacional

Ana Sezudo

Em face da gravidade da situação em que vivem os alunos com necessidades 
educativas especiais, a APD entendeu escrever uma carta aberta ao Ministro 

da Educação, como forma de chamar à atenção para o escândalo que é a 
discriminação de que  estes alunos são vítimas. Num país normal este Ministro 

da Educação já teria sido demitido há muito .

+
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Portuguesa de 

Deficientes, 
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educação destes 
alunos no ensino 
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CENTRAIS

Continua a austeridade 
para os que menos têm

Orçamento de Estado para 2015

A proposta de Orçamento de Estado para 2015 não altera a política de 
austeridade que tem devastado o país de há mais de três anos a esta parte. 

As linhas fundamentais da política que a agora ausente troika nos impôs estão lá. 
Os sinais de recuperação económica e de reposição de alguma justiça social na 

repartição dos sacrifícios não estão lá. Os pobres não podem sorrir.

A proposta de Orçamento de 
Estado para 2015 apresen-
tada pelo Governo orienta-
-se por duas realidades. 

Uma é a realização de eleições no 
próximo ano e outra é a continuação 
da política anterior com tudo o que ela 
tem de negativo sobre o tecido social e 
sobre a recuperação económica real do 
país.
Nesse sentido, o cenário macroeco-
nómico que traça, ou seja, as grandes 
previsões económicas para o ano que 
aí vem são irrealistas. Mais uma vez, o 
Governo apresenta uma realidade fan-
tasista, arriscando-se a aumentar o seu 
próprio record de orçamentos rectificati-
vos. Nunca nenhum governo alterou tan-
to as suas previsões iniciais como este. 
Ou é má fé ou é incompetência. Ouvir a 
Ministra das Finanças dizer que o caso 
BES não interefere na economia é como 
ouvir um professor de matemática dizer 
que dois e dois não são quatro.
Não há nesta proposta de Orçamento 
nenhum sinal de inversão da política 
que vem massacrando o país, nenhum 
sinal que aponte para a recuperação 
económica, nada que inverta a tendên-
cia de empobrecimento generalizado e 
de ataque às funções sociais do Estado.
A redução do IRS, de que o Governo 
fala, não passa de ficção, o que já não 
é verdade quanto à diminuição efectiva 
do IRC e a introdução de um imposto 
indirecto (fiscalidade verde). 
A manutenção da sobretaxa de IRS de 
3,5%, à semelhança de 2013 e 2014, já
retirou aos trabalhadores e aos pensio-
nistas mais de 1.400 milhões de euros 
em poder de compra. A execução orça-
mental tem, desde 2013, sido sustenta-
da pelo IRS, o qual teve aumentos de 
35,5% e de 11,8% nos primeiros nove 
meses deste ano (e 46% de aumento 
face aos primeiros 9 meses de 2012). 
Este enorme aumento da incidência 
fiscal sobre os rendimentos do trabalho 
constitui uma das maiores injustiças na 

sociedade portuguesa e vai manter-se 
em 2015.
Importa ainda salientar que dos rendi-
mentos declarados para efeitos de IRS, 
em 2012, 90,5% foram de rendimentos 
de trabalho e pensões contra 9.5% de 
capital e propriedade.
Prossegue igualmente a política de 
privatizações que, como toda a gente 
sabe, não tem acautelado os interes-
ses nacionais, sendo, nalguns casos, 
ruinosas.
A proposta mantém a generalidade 
das medidas de austeridade e intro-
duz novos cortes e novas medidas de 
redução do rendimento: novos cortes na 
educação e nas transferências para o 
cumprimento da Lei de Bases da Segu-
rança Social, redução de trabalhadores 
na Administração Central e Local, assim 
como, nas empresas do Sector Empre-
sarial do Estado, congelamento do valor 
da generalidade das pensões, manu-
tenção da Contribuição Extraordinária 
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económica, nada 
que inverta a 
tendência de 

empobrecimento 
generalizado e de 
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A proposta mantém 
a generalidade 
das medidas de 

austeridade e introduz 
novos cortes e novas 
medidas de redução 

do rendimento

de Solidariedade, limitação global do 
montante das prestações não contribu-
tivas, entre outras.
O investimento público continua a não 
merecer qualquer atenção e esforço. 
O seu crescimento é inferior à variação 
do PIB, numa tendência de redução 
que já vem de 2010.
Para se ter uma ideia da realidade em 
que estamos, está previsto pagarmos 
8,9 mil milhões de euros em 2015, só 
em juros da dívida pública, o que dá 
a dimensão do que os usurários nos 
estão a sugar, com a conivência do 
Governo.
A Proposta representa novos cortes 
na despesa social, os quais atingem 
sobretudo a educação ao nível do en-
sino básico e secundário (-700 milhões 
de euros) e a justiça (-122 milhões de 
euros).
Mas há outras áreas onde há também 
menores dotações, como a segurança 
social e o ensino superior. Estes cortes 
são ainda mais graves pelo facto de 
se acumularem com os realizados nos 
últimos anos.
Neste âmbito, a transferência para os 
municípios de cuidados de saúde primá-
rios, para além da descentralização de 
competências no domínio da educação 

e acção social, sem os meios financei-
ros necessários, configura uma linha 
de desresponsabilizações do Governo 
com os problemas acrescidos para as 
autarquias e as populações.
Em suma, este Orçamento é mais do 
mesmo daquilo a que temos assistido 
nos últimos anos.  Um Orçamento que 
penaliza os mais fracos e desprotegidos 
deixando de fora dos sacrifícios os mais 
ricos e poderosos. Um orçamento que 
não indica o fim da linha de uma política 
de austeridade que só tem enterrado o 
país e empobrecido violentamente os 
cidadãos. Enfim, um orçamento que 
merece o repúdio de todos aqueles que 
acreditam que Portugal tem futuro, com 
liberdade e justiça social.
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A insensibilidade 
social do 
Orçamento

A insensibilidade social do Governo não é novidade e 
reflecte-se na elaboração da proposta de Orçamento 

de Estado. No que toca às pessoas com deficiência e a 
medidas especificas a elas dirigidas, o que se verifica é 

um rotundo zero. As pessoas com deficiência continuam 
ausentes do discurso político e as medidas que poderiam 

minimizar os custos de viverem numa sociedade que 
lhes é hostil (no sentido de não eliminação das barreiras 
físicas, psicológicas e sensoriais)  não existem. E, sobre 

essa matéria, só nós, pessoas com deficiência, é que 
falamos.

O Orçamento de Estado 2015, 
no que respeita às pessoas 
com deficiência demonstra a 
absoluta insensibilidade por 

parte deste Governo para quem já vive 
em condições de pobreza. O aumento 
proposto para a pensão social de invali-
dez e para o complemento por depen-
dência de 1% constitui uma afronta aos 
mais elementares direitos humanos, 
condenando os cidadãos que dela au-
ferem a abdicarem de bens essenciais. 
De facto, o 1% proposto significa um 
aumento de 2,99 euros por mês se for 
considerada a pensão social e comple-
mento de dependência que perfazem 
actualmente 299,32 euros mensais. 
O OE propõe também o aumento da 
idade da reforma para os trabalhadores 

da Administração Pública para os 66 
anos de idade. Não foram excepcio-
nados os casos de trabalhadores com 
deficiência, o que também demonstra 
a indiferença deste Executivo perante 
pessoas que face a um meio hostil, 
pejado de barreiras arquitectónicas, 
culturais e sociais que o Estado não 
se preocupa em eliminar, sofrem um 
desgaste físico e psicológico muitís-
simo superior ao de um cidadão sem 
deficiência. 
Todas as medidas do OE que visam 
despedimentos ou não contratações 
no sector público irão ter reflexos muito 
negativos na empregabilidade das 
pessoas com deficiência, as primeiras a 
serem despedidas e as últimas a serem 
contratadas.

ACTUAL

A Direcção Nacional da Associação Por-
tuguesa de Deficientes, após uma análi-
se cuidada do documento enquadrador 
do Plano Nacional para a Integração 
(Estratégia Nacional para a Deficiencia 
2014-2020), é de parecer que esta pro-
posta é em tudo semelhante às anterio-
res “estratégias” para a área da defi-
ciência, pelo que mantém a posição que 
vem assumindo: a presente proposta 
não configura uma estratégia de acção 
destinada a assegurar a inclusão das 
pessoas com deficiência, na medida em 
que se trata de um conjunto de medidas 
pontuais, sem qualquer relação entre si, 
não devidamente calendarizadas e nem 
orçamentadas.
Ressalta da leitura desta proposta que 
quase tudo está por fazer em matéria de 
salvaguarda dos direitos das pessoas 
com deficiência, o que bem demonstra 
o pouco ou nenhum interesse que têm 
merecido os planos que são citados 
no preâmbulo da presente proposta 
e sobretudo da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Mais grave ainda, no entender da APD, 
é a assunção por parte do Estado do 
incumprimento da legislação em vigor, 
nomeadamente em termos de acessibi-
lidade. De facto, ao integrar propostas 
no documento que visam a eliminação 
de barreiras físicas em organismos pú-
blicos e na via pública está, na prática, a 
assumir-se que organismos da Admi-
nistração Central e Local ignoraram o 
disposto no Decreto-Lei n.º 163/ 2006, 
de 8 de Agosto. 
Do mesmo modo, ao propor a criação 
de mais equipas multidisciplinares ou a 
produção de manuais acessíveis para 
os alunos com NEE, significa que o 
disposto no Decreto-Lei nº 3/2008, de 
7 de Janeiro, não está a ser cumprido 
nas escolas do ensino regular. Aliás, o 
último ano lectivo, bem como o pre-
sente dão nota da pouca ou nenhuma 
relevância que o Ministério da Educação 
e Ciência atribui aos diplomas actual-
mente em vigor.
O documento em apreço é ainda confu-
so já que nas quatro áreas estratégicas 

definidas há medidas que se repetem, 
particularmente ao nível da acessibilida-
de e da capacitação. 
A Direcção Nacional da APD reputa 
de muito grave que mais uma vez não 
tenha sido definido um orçamento para 
esta proposta e que se faça depender 
da eventual disponibilidade financeira 
das entidades públicas e do FSE a 
disponibilização dos fundos necessários 
para o cumprimento de medidas desti-
nadas a assegurar a inclusão plena das 
pessoas com deficiência na sociedade. 
Este é, aliás, o fulcro dos problemas 
que se têm deparado nas políticas rela-
cionadas com a deficiência: a ausência 
de vontade política em apostar financei-
ramente no desenvolvimento de políti-
cas e medidas que visem o contributo 
dos cidadãos com deficiência para a 
construção de uma sociedade inclusiva 
e sustentável.
Por último, a Direcção Nacional da APD 
entende que o INR não é e nem pode 
ser a entidade responsável pela coorde-
nação e gestão de uma estratégia para 
a deficiência. O Instituto já assumiu em 
relatórios produzidos sobre a ENDEF 
I a sua incapacidade para conseguir 
receber por parte dos organismos da 
Administração Central as informações 
de que carece para elaborar os relató-
rios. Parece-nos que esta incapacidade 
se agravará quando as exigências fo-
rem mais além das meras informações. 
Trata-se, em nosso entender, de um 
não reconhecimento das competências 
do INR enquanto entidade capaz de 
superintender as políticas na área da 
deficiência. A APD sempre defendeu a 
criação de uma entidade que englobas-
se os diferentes ministérios e as organi-
zações de pessoas com deficiência na 
esfera da Presidência do Conselho de 
Ministros, tendo em consideração que 
se trata de uma área transversal a todas 
as áreas ministeriais e só assim se teria 
uma visão global das necessidades, e 
consequentemente, das medidas ne-
cessárias para satisfazer essas neces-
sidades.

Estratégia Nacional para 
a Deficiência é tudo 
menos inclusiva

O documento do Governo para a deficiencia não 
configura uma estratégia de acção destinada a 

assegurar a inclusão das pessoas com deficiência, 
na medida em que se trata de um conjunto de 

medidas pontuais, sem qualquer relação entre si, não 
devidamente calendarizadas e nem orçamentadas.
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LEGISLAÇÃO

Proposta de 
Emprego 

Descrição da Empresa
A Blasting News é uma revista inde-
pendente, baseada nos princípios do 
jornalismo social e é movida pela voz 
de milhares de pessoas, chamados 
Blasters. A Blasting News tem um pla-
no ambicioso: fazer do nosso mundo, 
um mundo melhor, dando a todos a 
possibilidade de partilhar ideias com 
uma audiência global e desfrutar de 
informação realmente independente. 
Atualmente lida por 10 Milhões todos 
os meses, a Blasting News oferece 
um espaço para discutir notícias e 
opiniões para uma comunidade em 
crescimento, com mais de 10.000 
Blasters.
Temos uma proposta muito inovadora:
- 100% Independente
A Blasting News encoraja a plurali-
dade de pontos de vista. Todos os 
Blasters podem escolher livremente 
qual o tópico sobre o qual pretendem 
escrever. A Blasting News acolhe o 
princípio de George Whitefield “Va-
mos ter de concordar em discordar.”
- 100% Democrático
A Blasting News não tem um escritó-
rio editorial central: desenvolvemos 
tecnologia que promove o conteúdo 
mais interessante e com maior qua-
lidade, tendo em conta um enorme 
número de fatores.
- 100% Meritocrático
Os Blasters recebem dinheiro graças 
a um sistema simples baseado em 
qualidade: quanto maior o número de 
pessoas que lêem a notícia, maior a 
recompensa que o Blaster recebe. O 
dinheiro advém de publicidade apre-
sentada nas páginas.
A empresa começou há cerca de um 
ano. Está sediada na Suiça, e está 
atualmente a expandir-se pelo globo, 
estando já em 32 países.

Título
Jornalista Freelancer (Blaster)

Objetivo
Reportar notícias e contar excelentes 
histórias, usando os mais diversos 
meios, o que pode resultar na criação 
de artigos, vídeos, fotografias e áudio.

Responsabilidades
• Produzir notícias de alta qualida-
de, sobre os tópicos cobertos pela 
Blasting News, incluindo: Breaking 
News, Negócio/Finança, Desporto, 
TV, Entertenimento e Tecnologia.
• Reportar notícias locais em cima do 
acontecimento.
• Partilhar e promover as notícias nas 
várias plataformas de média e redes 
sociais (Facebook, Twitter,
Google+, Youtube, etc) para aumentar 
a sua, e a nossa, audiência.
Competências e Experiência
• Ser apaixonado pela comunicação 
online, pela inovação e pelo jorna-
lismo social.
• Ser capaz de criar notícias de alta 
qualidade e contar óptimas histórias.
• Conseguir validar as fontes utiliza-
das no artigo.
• Ter um interesse real em Social 
Media Marketing.
• Ser nativo em Português (seja de 
Portugal ou do Brasil). Detalhes ope-
racionais
Local de Trabalho: Flexível (freelance)
Horário: Flexível (freelance)

Compensação
A compensação pode ser até 150€ 
por artigo. Os jornalistas freelance 
ganham dinheiro com base num 
sistema de qualidade: quanto maior 
o número de pessoas que lêem o 
seu artigo, maior a compensação. 
Os dados sobre fórmulas de cálculo 
estão completamente divulgadas na 
homepage www.blastingnews.com, 
na secção “Compensation”.

O candidato deve enviar o seu 
CV para pedro.fonseca@blast-
ingnews.com com a Ref. “Blaster 
junior”. Após análise, será co-
municada a decisão e poderá 
começar, de imediato, a publicar 
no nosso jornal digital.

Classificados
Dou aulas de artes decorativas, bijutaria e arraiolos. 
Para mais informações contactar: 93 469 88 76

Vendo filtros de água 
Preço a combinar. Contacto: 93 469 88 76.

ANÚNCIOS

Despacho n.º 9767/2014
DR n.º 144, Série II de 29/07/2014
Determina a comparticipação a 100 % dos medicamentos 
destinados ao tratamento de doentes com doença de Crohn 
ou Colite Ulcerosa. Revoga o Despacho n.º 4466/2005, 
de 10 de Fevereiro;

Portaria n.º 150/2014
DR n.º 145, Série I de 30/07/2014
Cria a medida Emprego Jovem Ativo;

Portaria n.º 151/2014
DR n.º 145, Série I de 30/07/2014
Cria o Programa Investe Jovem;

Lei n.º 48-A/2014
DR n.º 146, Série I de 31/07/2014
Prorroga o prazo de suspensão das disposições de 
instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 
e das cláusulas de contrato de trabalho, procedendo à 
segunda alteração da Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 117/2014
DR n.º 149, Série I de 05/08/2014
Procede à quarta alteração ao 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 de taxas moderadoras e à aplicação 
dos regimes especiais de benefícios;

Despacho n.º 9841-A/2014
DR n.º 145, Série II de 30/07/2014
Despacho que define a comparticipação financeira do 
IEFP, I.P., por mês e por estágio, no âmbito da Medida 
Estágios Emprego;

Lei n.º 55/2014
DR n.º 162, Série I de 25/08/2014
Procede à sétima alteração ao Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro;

Lei n.º 58/2014
DR n.º 162, Série I de 25/08/2014
Primeira alteração à Lei n.º 58/2012, de 9 de novembro, que 
cria um regime extraordinário de proteção de devedores 
de crédito à habitação em situação económica muito difícil;

Lei n.º 63/2014
DR n.º 163, Série I de 26/08/2014
Estabelece as condições aplicáveis aos empréstimos 
destinados à aquisição ou construção de habitação própria 
de deficientes das forças armadas e procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 230/80, de 16 de Julho;

Lei n.º 64/2014
DR n.º 163, Série I de 26/08/2014
Aprova o regime de concessão de crédito bonificado à 
habitação a pessoa com deficiência e revoga os Decretos-
Leis n.os 541/80, de 10 de novembro, e 98/86, de 17 
de Maio;

Lei n.º 71/2014
DR n.º 167, Série I de 01/09/2014
Repõe o regime especial de aposentação para educadores 
de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico 
do ensino público em regime de monodocência que 
concluíram o curso do Magistério Primário e da Educação 
de Infância em 1975 e 1976;

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2014/A
DR n.º 167, Série I de 01/09/2014
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
23/2009/A, de 16 de dezembro, que aprova o programa de 

acesso à habitação pela via do arrendamento, designado 
por Programa Famílias com Futuro;

Despacho n.º 10973-D/2014
DR n.º 167, Série I de 01/09/2014
Altera o regulamento de atribuição de bolsas de estudo 
a estudantes do ensino superior;

Decreto-Lei n.º 134/2014
DR n.º 172, Série I de 08/09/2014
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2010, 
de 19 de março, no sentido de permitir a instituição 
de programas específicos de estágios adaptados às 
condições especiais de determinados órgãos e serviços 
na prossecução das respetivas missões e atividade;

Decreto-Lei n.º 136/2014
DR n.º 173, Série I de 09/09/2014
Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime 
jurídico da urbanização e edificação;

Portaria n.º 174/2014
DR n.º 174, Série I de 10/09/2014
Define as condições de instalação e funcionamento a 
que devem obedecer as unidades de internamento e 
de ambulatório e as condições de funcionamento das 
equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados;

Despacho n.º 11348/2014
DR n.º 174, Série II de 10/09/2014
Define a comparticipação financeira do IEFP, I. P., no 
âmbito da Medida Emprego Jovem Ativo, prevista no artigo 
13.º da Portaria n.º 150/2014, de 30 de Julho;

Portaria n.º 184/2014
DR n.º 177, Série I de 15/09/2014
Define as condições em que o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) assegura os encargos com o transporte não 
urgente de doentes que seja instrumental à realização 
das prestações de saúde;

Portaria n.º 188/2014
DR n.º 180, Série I de 18/09/2014
Regulamenta as condições de organização e 
de funcionamento do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social;

Portaria n.º 192/2014
DR n.º 186, Série I de 26/09/2014
Regula a criação e manutenção da base de dados de 
registo do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio;

Portaria n.º 194/2014
DR n.º 188, Série I de 30/09/2014
Estabelece o conceito, o processo de identificação, 
aprovação e reconhecimento dos Centros de Referência 
Nacionais para a prestação de cuidados de saúde, 
designadamente para diagnóstico e tratamento de 
doenças raras;

Decreto-Lei n.º 144/2014
DR n.º 188, Série I de 30/09/2014
Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida;

Decreto-Lei n.º 154/2014
DR n.º 202, Série I de 20/10/2014
Cria uma medida excecional de apoio ao emprego que 
se traduz na redução temporária da taxa contributiva a 
cargo da entidade empregadora;
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Financiamento das ONGDP – Oportunidades e Desafios
O projecto tem por objectivo capacitar os dirigentes da APD para as oportuni-
dades de financiamento actuais ao nível nacional, comunitário e internacional, 
com enfoque nas que irão abrir no âmbito do novo Quadro de Apoio 2014-2020 
e outros programas e fundos comunitários.
Realizar-se uma acção na Sede Nacional no dia 29 de Novembro e outra no 
dia 6 de Dezembro na zona Norte em local em designar.

Capacitar + Empreender = Inclusão
Este projecto visa capacitar as pessoas com deficiência na área do emprego 
e empreendorismo social através da aquisição de conhecimentos e competên-

cias na procura activa do próprio emprego e na criação do próprio emprego.
Realizar-se uma acção na Sede Nacional no dia 15 de Novembro e outra no dia 
6 de Dezembro na zona Norte em local em designar.

Para mais informações contactar 
Carla Nascimento – 213889883 ou email: servicosocial-sede@apd.org.pt

Projectos cofinanciados pelo 
programa de financiamento do 

INR, I.P.

CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o dia 15 
de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, sita na Praceta Bento Moura de Portugal - 2700-
109 Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Braga
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 
15 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Angra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Angra do Heroísmo, 
para o dia 19 de Novembro, pelas 14,00 horas, na 
Sede da Delegação, sita na R. Nova - Conceição – 
9700-132 Angra do Heroísmo, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Cascais
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes con-
voco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 22 de 
Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. D. Luis da Cunha – Pai do Vento – 2755-283 
Alcabideche, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Evora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 
22 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita na Praça da Liberdade, 1 – 7150 Borba, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Leiria
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 22 
de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-276 
Marinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Madeira
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Local da Região Autónoma da Madeira, 
para o dia 21 de Novembro, pelas 17,00h, na Sede da 
Delegação, sita na Urb. Ribeira Grande - R. Antero de 
Quental, Bl. 10 – Loja 11 – Santo António – 9000-127 
Funchal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Lisboa
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das 
competências definidas na alínea g) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia 20 
de Dezembro, pelas 13.00 horas, na Sede Nacional, 
sita no Largo do Rato, 1 B – 1250-185 Lisboa, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Amarante
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Amarante, para o dia 
22 de Novembro, pelas 14,30 horas, na Sede da Del-
egação, sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo – 4600-
281 Amarante, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Chaves
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a As-
sembleia Local de Chaves, para o dia 22 de Novembro, 
pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, sita na Urb. 
Sá Taqueiro - Praceta Bernandim Ribeiro, Bloco 7, Lojas 
3 e 4  – 5400-115 Chaves,  com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades 
para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Estarreja
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Estarreja, para o 
dia 22 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Dr. Pereira de Melo, 274 - 3860-
375 Estarreja, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Paredes
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
15 de Novembro, pelas 14,00 horas, na sede da 
Delegação, sita no Bairro “O Sonho” – R. Francisco 
Teixeira do Couto, Bl. 5 – C/V – 4580 Paredes, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

São Miguel
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de São Miguel, para o 
dia 15 de Novembro, pelas 14,30 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Bento José Morais, 3 – 9500-772 
Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Porto
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 
15 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Cerco do Porto – Edifício 33, 
nº 1057 – 4300-122 Porto, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Seixal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local Assembleia Local do 
Seixal, para o dia 22 de Novembro, pelas 14,00 horas, 
na Rua dos Carpinteiros de Machado, 18 – 2840-511 
Seixal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Setúbal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 22 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Cândido Manuel Pereira, loja 
7 – Mercado Municipal – 2835-694 Lavradio, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 16 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Sintra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando 
cumprimento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local de Sintra, 
para o dia 23 de Novembro, pelas 14,00 horas, na 
Sede da Delegação, sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 
2725-276 Mem Martins, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2015;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2015;
Ponto 3. Informações

Lisboa, 10 de Outubro de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

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

Projectos APD
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NOTÍCIAS AGENDA

Leiria

Magusto a 22 de novembro
Dia 22 de novembro,  a Delegação Distrital 
de Leiria vai realizar na sua sede Assembleia 
Distrital de Sócios para aprovação do Plano de 
Atividades e Orçamento para 2015.
Após a Assembleia decorrerá o tradicional Ma-
gusto com castanhas e agua pé.

Porto

Torneio Internacional de Lisboa de Basquetebol em Cadeira de Rodas

Época desportiva em preparação

Uma referência no 
desporto para pessoas 
com deficiência

N o dia 13 de Setembro, a delegação do Porto 
da APD esteve presente numa reunião de 
desporto em Leiria, que consistiu na prepara-
ção para a época desportiva 2014/2015.  

A pedido da Direcção Nacional, a Delegação Distrital 
do Porto reuniu a 19 de Setembro com a empresa de 
consultoria externa “S. Comunicação e Imagem”, no 
âmbito do marketing estratégico. Participou a 27 de Se-

tembro, na iniciativa da Empresa Municipal Porto Lazer 
intitulada “Baixa em Forma”, onde realizou um Jogo de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas, na Praça do Metro 
da Trindade. A 15 de Outubro a APD do Porto esteve 
presente no Plenário do Concelho Local de Acção So-
cial de Vila Nova de Gaia, que se realizou no Auditório 
da Assembleia Municipal de Gaia. 

N o seu 14º ano de existência, o Torneio Inter-
nacional de Lisboa, referência cimeira do 
Basquetebol em cadeira de rodas portu-
guês, reuniu os melhores intérpretes desta 

modalidade aliciante, rainha do desporto Paralímpico, 
nos dias 11 e 12 de Outubro, no Pavilhão do Complexo 
Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa. A 
presença de duas equipas que já conquistaram o título 
nacional, APD - Associação Portuguesa de Deficientes 
APD Lisboa - Equipa Desporto e APD Sintra, somada à 
participação dos espanhóis do Servigest Burgos, conj-
unto que militou na primeira liga do país na época tran-
sacta, e da Seleção Nacional de basquetebol em ca-
deira de rodas constituem um atestado da qualidade da 
competição. Aliás, o torneio foi também o ensejo ideal 
para o Selecionador Nacional Jorge Almeida ver em 
prática os seus pupilos com o horizonte no Campeona-
to da Europa C de 2015, a realizar no próximo verão.

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.


