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O
s cidadãos com deficiência, cronica-
mente esquecidos dos discursos po-
líticos, mesmo os de circunstância, 

são dos mais penalizados por uma política 
que se ajoelha perante o capital financei-
ro e tudo o que o eixo alemão/Comissão 
Europeia/FMI dita e engrossa a voz aos 
mais fracos  e desvalidos. Este tipo de com-
portamento tem um nome, cobardia. Não 
vale a pena vir dizer que salvaram o país 

da bancarrota, porque a dívida aumentou, 
apesar da austeridade e do empobrecimento 
violento da população portuguesa. Andamos 
a pagar juros com língua de palmo, é isso 
que andamos a fazer. Andamos a ajudar a 
enriquecer ainda mais os que já estavam 
ricos. Todos os números oficiais apontam 
para um aumento da riqueza dos mais ricos 
e o empobrecimento dos mais pobres. Não 
há democracia neste estado de coisas. Nós 

não somos gregos e essa é uma verdade 
de "la Palisse". Os gregos acabaram com 
uma oligarquia política que há décadas 
estava no poder. Está na hora de acabar 
com esta que há décadas está no poder 
em Portugal. Só o medo do desconhecido 
e a chantagem política de responsáveis 
europeus numa intolerável intromissão 
na democracia interna dos países poderá 
obstar a isso.

Por exemplo, Cavaco Silva está no poder 
há 22 anos. Há cerca de 40 que PS e PSD 
repartem a condição de inquilinos em S. 
Bento e se olharmos para a composição 
dos governos e das conselhos de adminis-
tração das grandes empresas portuguesas, 
públicas e privadas, constatamos que são 
os mesmos há anos. 
Está na hora de refrescar o ar que se respira 
em S. Bento.

Refrescar o ar em S. Bento para mudar 
política para a deficiência

Pág. centrais
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OPINIÃO

O 
desemprego é um dos maio-
res flagelos nacionais. Os 
números oficiais mascaram 
uma realidade que é dramá-

tica para muitas famílias. Não há meio 
termo. Não há sociedade equilibrada 
e saudável com níveis de desemprego 
como os que Portugal ostenta. Mas, 
se o desemprego é um escândalo, a 
qualidade do emprego destrói qualquer 
possibilidade de um desenvolvimento 
sustentado com base em trabalhadores 
qualificados e empenhados. A geração 
com maiores níveis académicos de 
sempre em Portugal está a emigrar, não 
só por falta de empregos mas também 
pela qualidade do emprego. Os baixos 
salários, aliados a uma precariedade 
crescente, afastam os mais capazes que 
procuram no estrangeiro o reconheci-
mento das suas competências profis-
sionais. Deixamos, assim, sair gente 
qualificada que custou ao país milhões 
de euros a formar, porque os nossos 
empresários, a coberto de uma legis-
lação do trabalho que penaliza quem 
trabalha e lhes retira direitos e garantias, 
têm vistas curtas e não olham para lá da 
obtenção do lucro imediato.
Perante isto, o que faz o Governo? 
Aprofunda o fosso entre pobres e ricos 
e retira apoios sociais à população 
carenciada. Tudo sob o manto diáfano 
do pagamento de uma dívida de que os 
cidadãos não têm qualquer responsabili-
dade, pese embora a retórica que tentou 
atirar para cima da população a célebre 
ideia de "andarmos a viver acima das 

nossas possibilidades". Perante os 
escândalos do BPP, BPN, Banif e BES, 
mais os SWAPS e as PPP's, as gestões 
ruinosas da PT e da EDP, as reformas 
douradas de instituições públicas dadas 

a amigos e o que ainda está para vir 
deitaram por terra um argumento que 
sempre foi falacioso. O que esta política 
de austeridade, por causa de uma dívida 
caída do céu aos trambolhões, veio 
justificar foi o mais acérrimo ataque e 
destruição de direitos, valores e princí-
pios que conseguimos no 25 de Abril e 
que nos tinha colocado no pelotão da 
frente, embora cá atrás, de uma Europa 
que viveu a partir de meados dos anos 
50 até aos 90 um período de bem estar 
como nunca antes tinha acontecido na 
história da humanidade. É isso que está 
em destruição desde a queda do Muro 
de Berlim, para o bem e para o mal um 
marco pelo que significou de viragem 
nas políticas europeias, muito por força 
de uma Alemanha a afirmar-se como 
centro decisor de uma União Europeia 
que, sabe-se agora, de União tem 
pouco.
Não é uma fatalidade que tenhamos 
andado a pagar taxas de juro de 10%, 
quando a Alemanha pagava 0.07, ou 
seja nem sequer chegava a 0,1%. A 
Alemanha chegou a receber ao invés 
de pagar dívida. Pergunta-se onde está 
a razoabilidade disto, a não ser talvez 
resgatar banca alemã e francesa.
É com estes dados todos na mão que 
impressiona a ligeireza com que o Go-
verno anuncia 600 despedimentos (são 
mesmo despedimentos, chamem-lhes lá 
o que quiserem) na Segurança Social. 
Esta é uma das mais importantes con-
quistas da Welfare State (passe a impre-
cisão histórica) e do 25 de Abril. A ideia é 
passar a Acção Social para os privados 
- IPSS's e Misericórdias - e ficar apenas 
com o segmento assistencialista aos po-
brezinhos. É um retrocesso civilizacional 
claro. O mesmo para o Serviço Nacional 

de Saúde, com hospitais a passarem 
para as misericórdias e os negócios a 
fluírem sem obstáculos de monta.
Ninguém sairá beneficiado desta história 
a não ser os detentores do capital. As 
pessoas com deficiência estão a ver 
recuar em décadas aquilo que já tinham 
conquistado.

A dívida do nosso 
descontentamento
A dívida de que tanto se fala e de que nós não podemos deixar de pagar tem servido para 

o mais abrupto e violento retrocesso social desde que os capitães mandaram Marcelo 

Caetano para o Brasil. E, se por acaso, aos senhores de uma troika que cá esteve cheira 

a qualquer coisa que seja aliviar o baraço que está ao pescoço dos portugueses vêm 

imediatamente lembrar que é preciso continuar as reformas, seja lá o que isso for. A este 

governo de "yes man" a tudo o que é capital financeiro nem lhes passa pela cabeça que há 
maneiras e maneiras de pagar dívidas. Pagar de cócoras nunca foi forma digna de o fazer. 

Este é um Governo que resgata corporações financeiras e não cidadãos. Isto é o contrário 
de qualquer valor democrático que se preze.

Não é uma 
fatalidade que 

tenhamos andado a 
pagar taxas de juro 
de 10%, quando a 
Alemanha pagava 
0.07, ou seja nem 
sequer chegava a 
0,1%. A Alemanha 
chegou a receber 
ao invés de pagar 
dívida. Pergunta-
se onde está a 

razoabilidade disto, 
a não ser talvez 
resgatar a banca 
alemã e francesa.
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EDITORIAL

Miséria social

A comunicação social ao serviço dos 
poderosos, que dela são senhores e 
donos, já não consegue esconder a 
miséria social a que chegámos e que 
muitas vezes alertámos neste local. A 
saúde, a educação, a segurança social 
são exemplos desta miséria já para não 
falarmos daqueles, entre os quais se 
contam muitas pessoas com deficiência, 
que morrem à fome ou pelo menos ape-
nas vão resistindo à falta de pão.
Não há muitos anos faltavam milhares 
de enfermeiros, mas, hoje, há muitos mi-
lhares no desemprego ou a trabalhar por 
três euros à hora. Não houve multiplica-
ção de enfermeiros mas o encerramento 
permanente de serviços de saúde por 
todo o País. Hoje formamos quadros que 
vão produzir para o estrangeiro por não 
terem cá trabalho enquanto nós gastá-
mos recursos a formá-los. Por outro lado 
assistimos ao crescimento de “empresas” 
de mão de obra temporária em que os 
médicos e enfermeiros se encontram 
como os trabalhadores agrícolas no 
tempo do fascismo nas célebres praças 
de jorna.
Enquanto na saúde se passam estes 
problemas florescem por aí bancos ali-
mentares e coisas do mesmo género que 
nos fazem lembrar as Casas dos Pobres 
dos tempos que não deixam saudades. 
Ainda há dessas “almas caridosas” que 
afirmam que os pobres não podem co-
mer bifes todos os dias. E nós podemos 
deixar que tais desatinos aconteçam? 
Estamos à espera de quê para mudar a 
linha por onde o combóio tem circula-
do?!... Isto não vai lá com alternâncias 
mas apenas com alternativas existentes 
que, realmente, podem mudar as coisas 
a favor do verdadeiro povo.
A educação é uma desgraça sem profes-
sores suficientes e outros profissionais, 
para além do desgraçado estado de 
algumas instalações. No que diz respeito 
à segurança social o objectivo governa-
mental nos últimos é esperar que as pes-
soas morram antes de atingir a idade da 

reforma enquanto assaltam as reformas 
daqueles que resistiram ao caminho da 
morte. Pela nossa saúde, pelas nossas 
reformas, pelo nosso pão, pela nossa 
educação, enfim, pela nossa vida faça-
mos mudar o rumo dos acontecimentos.

António Matos de Almeida

Abertas as candidaturas 
ao Prémio Dignitas 2014

DESTAQUE

O 
Prémio Dignitas destina-
-se a premiar os melhores 
trabalhos, publicados ou 
difundidos nos órgãos de 

comunicação social portugueses, 
realizados por profissionais da comu-
nicação social, subordinados ao tema 
da deficiência e que promovam a 
dignidade das pessoas com deficiên-
cia, os seus direitos humanos e a sua 
inclusão social. 
Podem concorrer profissionais da 
comunicação social portugueses ou 
residentes em Portugal e as candida-
turas poderão ser individuais ou cole-
tivas. Podem igualmente candidatar-
-se ao Prémio Dignitas estudantes de 
Comunicação das Escolas Superiores 
e Faculdades de todo o País. Os tra-
balhos nas categorias de Jornalismo e 
de Estudante não são cumuláveis.
O Prémio Dignitas Jornalismo Uni-
versitário, distingue o melhor trabalho 
universitário desenvolvido por estu-
dantes universitários, a título indivi-
dual, e que tenham sido objeto de 
classificação pelo respetivo docente 
no decorrer de 2014.
Criado em 2009, o Prémio Dignitas 
assinala este ano a sua sétima edi-
ção. As matérias a concurso, publica-
das em 2014, terão necessariamente 
que ser editadas em português. Ao 1º 
Prémio é atribuído um valor pecuniá-
rio de 4.000,00 euros e às restantes 
categorias 2.000,00 euros a cada 
uma (Imprensa, Rádio, Televisão 
e Jornalismo Digital). No caso do 
Prémio Dignitas Jornalismo Universi-
tário, o prémio é de 1.500,00 euros. 
O Júri poderá ainda atribuir Menções 
Honrosas.
A atribuição do Prémios Dignitas 2014 
decorrerá no período da manhã de dia 

5 de maio de 2015, no Auditório do 
Edifício Novo, Assembleia da Repú-
blica.
O júri responsável pela avaliação das 
candidaturas é composto por um re-
presentante da Associação Portugue-
sa de Deficientes, um representante 
da Escola Superior de Comunicação 
Social de Lisboa, um representante 
da Amnistia Internacional e duas 
personalidades.
Para consultar o regulamento do 
Prémio Dignitas visite o website da 
Associação Portuguesa de Deficien-
tes  HYPERLINK "http://www.apd.org.

pt" ou  HYPERLINK "http://www.msd.
pt", ou ligue para Anabela Pereira 
– 93 628 28 63 – e/ou  Associação 
Portuguesa de Deficientes – 93 265 
30 08.

O prémio tem o alto patrocínio da 
Assembleia da República e os apoios 
da Merck Sharp and Dohme e da 
Escola Superior de Comunicação 
Social e são já prestigiados junto dos 
profissionais de comunicação social e 
entidades públicas e privadas ligadas 
de maneira direta ou indireta ao pro-
blema da deficiência.

Está aberto o processo de candidatura à 7ª edição do Prémio Dignitas, uma 

distinção da Associação Portuguesa de Deficientes que conta com o apoio da 
MSD e da Escola Superior de Comunicação Social. As candidaturas deverão 

ser formalizadas até ao dia 31 de março de 2015, junto da sede da Associação 

Portuguesa de Deficientes, pessoalmente ou por correio.

+

Podem concorrer 
profissionais da 
comunicação 
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CENTRAIS

A destruição da Segurança Social e o desempego das pessoas com deficiência

A sensibilidade social do Governo é igual à dos 

rinocerontes numa loja de loiça chinesa de fina 
porcelana. Ou seja, nenhuma. Perante o drama do 

desemprego do aumento exponencial da pobreza, da 

explosão de fatores de exclusão social, de disrupção das 

condições de vida, o Governo vem destruir a segurança 

social e desresponsabilizar-se daquilo que são as 

obrigações na área da Ação Social, atirando para os 

privados, a quem paga e não é pouco, para desenvolver 

ações junto da população, que esta acaba por pagar, 

sem ter posses para isso. As camadas da população 

mais desprotegidas, como as pessoas com deficiência e 
os idosos, estão pagar caro esta política cega por uma 

agenda ideológica vendida ao grande capital financeiro. 
A APD enviou ao Ministro da Segurança Social as suas 

preocupações sobres esta matéria.  

É essa carta que aqui reproduzimos na íntegra.

Ao exmo. Senhor Ministro 
da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social

Exmo. Senhor Ministro,

Foi com estupefação que a APD teve 
conhecimento da passagem de trabalha-
dores do Instituto de Segurança Social 
(ISS) para requalificação e, ainda mais, 
contando-se entre estes, trabalhadores 
com deficiência.
É que, se por um lado o Governo tem 
manifestado preocupação com o número 
de desempregados em Portugal, o que 
levaria o povo português a pensar que 
ponderaria muito bem a adopção de 
medidas que contribuíssem para aumen-
tar esse número, por outro lado tem-se 
desdobrado em declarações sobre a 
benevolência das políticas em matéria 
da deficiência.

Quem, como é o caso das pessoas 
com deficiência, precisa de recorrer 
com frequência aos serviços da Segu-
rança Social sabe bem que a falta de 
trabalhadores nestes serviços é um 
dos males de que padece o sistema. 
Os trabalhadores da Segurança Social 
foram-se reformando, sem que tivesse 
havido a preocupação de os substituir e 
quem recorre aos vários serviços perde 
um tempo precioso, por vezes dias, que 
poderia ser empregue a trabalhar para o 
desenvolvimento do País. Assim sendo, 
como se compreende que haja traba-
lhadores com experiência colocados em 
requalificação quando poderiam suprir 
as insuficiências sentidas nos serviços 
da Segurança Social.
É, no entender da APD, extremamente 
injusto que estes trabalhadores vejam 
diminuído consideravelmente o seu 
vencimento e preocupa-nos que esta 

possa ser a via para o seu despedimen-
to, particularmente havendo entre eles 
trabalhadores com deficiência. 
V. Exa. sabe, é um fato apontado pelas 
Nações Unidas e pela Organização 
Internacional do Trabalho, que as pes-
soas com deficiência são as primeiras a 
serem despedidas e as últimas a serem 
contratadas. Se se concretizarem todos 
passos previstos na Lei será quase 
impossível que estes trabalhadores 
encontrem um novo emprego e haverá 
mais pessoas a engrossar o já vasto 
número de pobres em Portugal.
Face ao exposto, espera esta Asso-
ciação que estes trabalhadores sejam 
rapidamente integrados nos serviços da 

Segurança Social mais necessitados de 
pessoal, a fim de manterem na íntegra 
o seu vencimento além de poderem dar 
o seu contributo para o funcionamento, 
nas melhores condições, destes servi-
ços. A APD irá estar atenta ao desen-
volvimento deste processo e manterá 
presente a palavra dada publicamente 
por V. Exa. de que não haverá lugar a 
despedimento destes trabalhadores.

Com os melhores cumprimentos

O Secretariado Executivo da
Direção Nacional
A Presidente
Ana Sezudo

Carta aberta ao senhor Ministro 
da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social
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Barreiras arquitetónicas 
e democracia

Sempre que há eleições é a mesma coisa. As pessoas com deficiência, muitas delas, para 
exercerem o seu direito ao voto, uma das vertentes da democracia representativa, vêem-

se gregas. As barreiras arquitectónicas são um velho problema das cidades, dos edifícios, 

enfim, da vida quotidiana. Ao tempo que se fala no problema. o tempo suficiente para que 
os seus efeitos se minimizassem. Mas, os governos, rendidos a outros interesses que não o 

das pessoas, vão adiando a solução dos problemas e nem sequer, a legislação existente é 

cumprida, e alguma dela nem sequer regulamentada para entrar em vigor. O desrespeito pelas 

pessoas é uma marca genética deste Governo. Eis aqui, na íntegra, uma missiva da APD à 

Ministra da Administração Interna.

Exma. Senhora Ministra da 
Administração Interna,

A Associação Portuguesa de Deficientes, 
sempre que se aproximam actos eleitorais, 
tem vindo a alertar o Ministério da Admi-
nistração Interna, a Comissão Nacional 
de Eleições e a Associação Nacional de 
Municípios para a necessidade de assegu-
rar a acessibilidade dos locais de voto e do 
boletim de voto.
 Pese embora, nos últimos anos, ter havido 
alguma preocupação por parte das autar-
quias nas escolhas dos locais das assem-
bleias de voto e ter a Comissão Nacional de 
Eleições recomendado que as necessidades 
especiais dos cidadãos com deficiência se-
jam devidamente acauteladas, certo é que 
ainda são recorrentes as situações em que 
estas assembleias funcionam em locais com 
barreiras arquitectónicas. Entende a APD 
que impedir/dificultar o acesso aos locais de 
voto configura uma violação do direito de 
participação política, constitucionalmente 
consagrado, uma vez que, como é bom de 
ver, limita o efectivo exercício do direito de 
sufrágio, expresso no artigo 49.º da CRP e 
no artigo 29.º da Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência.
Para obviar a impossibilidade do exercício 
do direito de voto, o legislador determinou, 
já no artigo 42.º da Lei n.º 14/79, de 16 
de maio, que as assembleias de voto se 
devem reunir em edifícios que ofereçam as 
indispensáveis condições de capacidade, 
segurança e acesso, entendendo-se neste 
último requisito que os edifícios selecciona-
dos devem garantir a acessibilidade a pes-
soas com mobilidade condicionada. Esse 
é, de resto, o entendimento dos autores da 
versão actualizada, anotada e comentada 
da Lei Eleitoral da Assembleia da República 

disponível na página da CNE, e com o qual 
concordamos.

Todavia, e como se disse, continuam nos 
nossos dias a existir situações em que o 
exercício do direito ao sufrágio é vedado, 
nos termos em que dispõe a CRP (sufrágio 
universal, igual, directo, secreto e periódico), 
em virtude da falta de acessibilidades dos 
edifícios onde funcionam as assembleias de 
voto e do boletim de voto, apesar dos vários 
apelos e recomendações feitos por esta 
Associação.
Considerando as atribuições definidas ao 
Ministério da Administração Interna e para 
pôr termo a situações que são escandalosas 
e insustentáveis, vem a Associação Portu-
guesa de Deficientes solicitar a V. Exa. a 
adopção das medidas necessárias a garan-
tir a acessibilidade dos locais onde reunirem 
as assembleias de voto nos próximos actos 
eleitorais a pessoas com mobilidade condi-
cionada. 

Mais solicita a APD que seja assegurada 
a acessibilidade à informação e comunica-
ção directamente relacionada com actos 
eleitorais.

Caso tal não aconteça, solicita-se a apli-
cação, aos responsáveis, da multa no seu 
montante máximo prevista no artigo 168.º 
da Lei n.º 14/79, de 16 de maio.
De igual forma a APD solicita que sejam 
tomadas as medidas adequadas a assegu-
rar a acessibilidade dos boletins de voto a 
pessoas com deficiência visual. 
Certos da melhor atenção para o assunto 
exposto, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos

A Direcção Nacional
A Presidente
Ana Sezudo
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Portaria n.º 222/2014
DR n.º 213, Série I de 04/11/2014
Define o regime de preços e comparticipações a que 

ficam sujeitos os reagentes (tiras-teste) para determi-

nação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, 

seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes;

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2014/M
DR n.º 214, Série I de 05/11/2014
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida 

para vigorar a partir de outubro de 2014 na Região 
Autónoma da Madeira;

Portaria n.º 920/2014
DR n.º 214, Série II de 05/11/2014
Autoriza os Agrupamentos a assumir os encargos 

plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de 

transporte escolar dos alunos com necessidades edu-

cativas especiais durante o ano letivo 2014/2015;

Decreto-Lei n.º 166/2014
DR n.º 215, Série I de 06/11/2014
Estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Local;

Decreto-Lei n.º 170-A/2014
DR n.º 216, Série I de 07/11/2014
Estabelece o regime jurídico da homologação e uti-

lização dos cintos de segurança e dos sistemas de 

retenção para crianças em veículos rodoviários e 

transpõe a Diretiva de Execução n.º 2014/37/UE, da 
Comissão, de 27 de fevereiro de 2014;

Portaria n.º 949-A/2014
DR n.º 218, Série II de 11/11/2014
Regulamenta o apoio financeiro a conceder pelo Mi-

nistério da Educação e Ciência às Associações e 

Cooperativas de Ensino Especial sem fins lucrativos 

e às instituições Particulares de Solidariedade Social 

no âmbito dos contratos de cooperação, referentes ao 

ano letivo 2014-2015, a outorgar com as entidades que 
constam do anexo à presente Portaria de Extensão de 

Encargos que compreende subsídios para os encargos 

com os vencimentos do pessoal, bem como compar-

ticipação nas despesas de funcionamento subsídios 

para alimentação, transporte e material didático e 

escolar aos alunos;

Decreto-Lei n.º 172/2014
DR n.º 221, Série I de 14/11/2014
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 138-

A/2010, de 28 de dezembro, que cria a tarifa social de 
fornecimento de energia elétrica, e à primeira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 102/2011, de 30 de setembro, que cria 
o apoio social extraordinário ao consumidor de energia;

Portaria n.º 978-A/2014
DR n.º 224, Série II de 19/11/2014
Apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação 

e Ciência às Associações e Cooperativas de Ensino 

Especial sem fins lucrativos e às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, no âmbito dos contratos de 

cooperação referentes ao ano letivo 2014/2015;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2014
DR n.º 226, Série I de 21/11/2014
Designa os pontos de contacto nacionais e o mecanismo 

de coordenação nacional e estabelece o mecanismo 

nacional de monitorização da implementação da Con-

venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;

Despacho n.º 14278/2014
DR n.º 229, Série I de 26/11/2014
Lista de produtos de apoio;

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2014/A
DR n.º 230, Série I de 27/11/2014
Sétima alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

8/2002/A, de 10 de abril, que estabelece o regime 
jurídico da atribuição do acréscimo regional à retribuição 

mínima mensal garantida, do complemento regional 

de pensão e da remuneração complementar regional;

Portaria n.º 254/2014
DR n.º 237, Série I de 09/12/2014
Regulamenta o Programa de Estágios Profissionais 

na Administração Local;

Portaria n.º 256/2014
DR n.º 238, Série I de 10/12/2014
Fixa o montante mensal da bolsa de estágio concedida, 

no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 14/2014/M
DR n.º 238, Série I de 10/12/2014
Resolve deliberar sobre a reposição das 35 horas 

semanais aos trabalhadores da Administração Pública 

Regional;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 15/2014/M
DR n.º 238, Série I de 10/12/2014
Resolve deliberar sobre a reposição das 35 horas 

semanais aos funcionários da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma da Madeira;

Portaria n.º 259/2014
DR n.º 241, Série I de 15/12/2014
Cria o Programa de Estágios Profissionais na Ad-

ministração Central do Estado específico para os 

serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e procede à respetiva regulamentação;

Portaria n.º 260/2014
DR n.º 241, Série I de 15/12/2014
Aprova o Regulamento do Transporte de Doentes;

Decreto-Lei n.º 177/2014
DR n.º 241, Série I de 15/12/2014
Cria o procedimento especial para o registo de pro-

priedade de veículos adquirida por contrato verbal de 

compra e venda, tendo em vista a regularização da 

propriedade, e estabelece o regime de apreensão de 

veículos decorrente do referido procedimento especial;

Portaria n.º 265/2014
DR n.º 243, Série I de 17/12/2014
Fixa o número máximo de estágios na edição do Pro-

grama de Estágios Profissionais na Administração Local;

Portaria n.º 266/2014
DR n.º 243, Série I de 17/12/2014
Determina os valores dos coeficientes das remune-

rações de referência que servem de base de cálculo 

das pensões de invalidez e velhice do regime geral de 

segurança social e do regime do seguro social voluntário 

e revoga a Portaria n.º 281/2013, de 28 de Agosto;

Lei n.º 79/2014
DR n.º 245, Série I de 19/12/2014
Revê o regime jurídico do arrendamento urbano, alteran-

do o Código Civil e procedendo à segunda alteração à 

Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e à segunda 
alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2006, de 8 de Agosto;

Lei n.º 80/2014
DR n.º 245, Série I de 19/12/2014
Estabelece o regime de renda condicionada dos con-

tratos de arrendamento para fim habitacional;

Resolução da Assembleia da República n.º 102/2014
DR n.º 247, Série I de 23/12/2014
Recomenda ao Governo o cumprimento da legislação 

sobre acessibilidades e medidas mais eficazes para a 

eliminação de barreiras arquitetónicas;

Resolução da Assembleia da República n.º 103/2014
DR n.º 247, Série I de 23/12/2014
Visa a eliminação das barreiras arquitetónicas pela 

garantia do direito de todos os cidadãos à mobilidade 

e à acessibilidade;

Portaria n.º 277/2014
DR n.º 249, Série I de 26/12/2014
Define o fator de sustentabilidade e idade normal de 

acesso à pensão de velhice para os anos de 2015 

e 2016;

Portaria n.º 278-A/2014
DR n.º 249, Série I de 26/12/2014
Estabelece os fatores de correção extraordinária das 

rendas para o ano de 2015;

Portaria n.º 278-B/2014
DR n.º 249, Série I de 26/12/2014
Primeira alteração à Portaria n.º 275-A/2011, de 30 
de setembro que fixa a percentagem do apoio social 

extraordinário ao consumidor de energia a aplicar nas 

faturas de eletricidade e de gás natural aos clientes 

finais elegíveis e primeira alteração à Portaria n.º 

275-B/2011, de 30 de setembro que estabelece os 
procedimentos, os modelos e as demais condições 

necessárias à atribuição, aplicação e manutenção do 

apoio social extraordinário ao consumidor de energia;

Portaria n.º 278-C/2014
DR n.º 249, Série I de 26/12/2014
Estabelece os procedimentos e as demais condições 

necessários à atribuição, aplicação e manutenção 

da tarifa social estabelecida no Decreto-Lei n.º 138-

A/2010, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 172/2014, de 14 de novembro, e revoga aPortaria 
n.º 1334/2010, de 31 de dezembro;

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2014/M
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

para 2015;

Lei n.º 82-A/2014  DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2015;

Lei n.º 82-B/2014
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Orçamento do Estado para 2015;

Lei n.º 82-D/2014
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos 

sectores da energia e emissões, transportes, água, 

resíduos, ordenamento do território, florestas e biodi-

versidade, introduzindo ainda um regime de tributação 

dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao 

abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma 

reforma da fiscalidade ambiental;

Lei n.º 82-E/2014
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Procede a uma reforma da tributação das pessoas 

singulares, orientada para a família, para a simplificação 

e para a mobilidade social, altera o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código 

do Imposto do Selo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
a lei geral tributária, o Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, o Regime Geral das Infrações 
Tributárias e o Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, 
e revoga o Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;

Portaria n.º 286-A/2014
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Estabelece as normas de atualização das pensões 

mínimas do regime geral da segurança social para 

o ano de 2015;

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A 
DR n.º 252, Série I de 31/12/2014
Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano de 2015;

Despacho n.º 309-A/2015
DR n.º 7, Série II de 12/01/2015
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte 

para vigorarem durante o ano de 2015;

Decreto-Lei n.º 8/2015
DR n.º 9, Série I de 14/01/2015
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

187/2007, de 10 de maio, e revoga o Decreto-Lei n.º 
85-A/2012, de 5 de abril, estabelecendo as condições 
que vigoram, durante o ano de 2015, para o reconheci-

mento do direito à antecipação da idade de pensão de 

velhice no âmbito do regime de flexibilização;

LEGISLAÇÃO

Serviço de Teleassistência
Condições de Adesão mais 
vantajosa para Associados 
da APD!

A Teleassistência da Cruz Vermelha 
Portuguesa é um serviço telefónico de 
apoio, inovador e com comprovada 
fiabilidade, pensado para melhorar a 
qualidade de vida, saúde, segurança 
e auto-estima dos seus utilizadores. 

A Teleassistência funciona através 
de um equipamento fixo ou móvel, 
que permite ao utente falar com os 
operadores do Call Center da CVP, 
o qual avaliará a situação e dará a 
resposta mais adequada ao alerta. 
O equipamento móvel permite ainda 
a localização do utente por GPS/
LBS, sempre com prévia autorização 
do utente. Na mensalidade estão 
incluídos os custos das chamadas 
ilimitadas para o Call Center e para 2 
números de telemóvel, sob indicação 
prévia do utente.
Mais informações em: 
http://www.cruzvermelha.pt/ ou 
contacte o Serviço de Teleassistência 
da CVP (Aníbal Inácio Telef.: 213 
913 972 (meu directo) ou ainacio.
parcerias@cruzvermelha.org.pt)

ANÚNCIOS

Cadeira giratória

Vendo Cadeira-Giratória 
para banho.
Custo: 50 €
Contacto: 966643890.
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CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o 
dia 28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Praceta Bento Moura de Portugal, 
(Centro de Infância da Venda Nova) – 2700-109 
Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2014;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Ex-
ercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Braga
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cum-
primento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Distrital de 
Braga, para o dia 28 de fevereiro, pelas 14,00 
horas, na Sede da Delegação, sita na Rua do 
Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Angra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Angra do Heroísmo, 
para o dia 24 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na 
Sede da Delegação, sita na Rua Nova – Conceição 
- 9700-132 Angra do Heroísmo, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Ex-
ercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Cascais
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 28 
de fevereiro, 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. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Evora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora, para o dia 
28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita na Pça. da Liberdade, 1 – 7150 Borba, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Leiria
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 
28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 
2430-276 Marinha Grande, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Ex-
ercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Madeira
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Local da Região Autónoma da Madeira, 
para o dia 28 de fevereiro, pelas 16,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na Urbanização Ribeira Grande – Rua 
Antero de Quental, Bloco 10 – Loja 11 – Santo António – 
9000-127 Funchal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2014;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Lisboa
Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea 
f) dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 28 de março, pelas 15.00 horas, na 
Sede Nacional, sita no Largo do Rato, 1B – 1250-
185 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades referente a 2014;
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório e 
Contas do Exercício de 2014 e Parecer do Con-
selho Fiscal;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Amarante
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cupri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amarante, para o 
dia 28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo 
– 4600-281 Amarante, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Ex-
ercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Chaves
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 

ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a As-
sembleia Local de Chaves, para o dia 28 de fevereiro, pelas 
14,00 horas, na Sede da Delegação, sita na Urbanização 
Sá Taqueiro - Praceta Bernardim Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos 
- 5400-115 Chaves,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Estarreja
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Estarreja, para o dia 
28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede Provisória 
da Delegação sita na R. Padre Garrido, 16 – 3860 
Estarreja, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Ex-
ercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Paredes
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
28 de fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Del-
egação, sita em Bairro “O Sonho” R. Francisco Teixeira 
do Couto Bl. 5 – c/v – 4580 Paredes, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

São Miguel
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do S. Miguel, para o dia 21 
de fevereiro, pelas 14,30 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. Bento José Morais, 3 – S. Pedro - 9500-772 
Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Porto
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 21 
de fevereiro, 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. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Seixal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do Seixal, para o dia 28 de 
fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, sita 
na Rua dos Carpinteiros de Machado, 18 – 2840-511 
Seixal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Setúbal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a As-
sembleia Distrital de Setúbal, para o dia 21 de fevereiro, 
pelas 15,30 horas, na Sede da Delegação, sita na R. 
Cândido Manuel Pereira, loja 7 – Mercado Municipal – 
2835-694 Lavradio, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 janeiro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Sintra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 21 
de fevereiro, pelas 15,00 horas, na Sede da Delega-
ção, sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem 
Martins,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2014;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2014;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de janeiro de 2015
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

  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

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

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



p8 | fevereiro´15

Director António Matos de Almeida | Propriedade Associação Portuguesa de Deficientes | Redação Adiministração e Publicidade APD - Lg. Rato, nº 1B, 1250-
185 Lisboa, tl. 213 889 883/4, fax. 213 871 095, Contribuinte nº 501 129 430, Registo ICR nº 105 717 | Redação, Design e Paginação Formiga Amarela - Oficina 
de Textos e Ideias, Lda. | Impressão Grafedisport-Impressão e Artes Gráficas SA | Assinatura anual (4 meses: 2€) | Depósito Legal 2667/89 | Tiragem 13 500 

exemplares

NOTÍCIAS AGENDA

Porto
Assembleia distrital  
Comunicamos que no dia 21 de fevereiro, a 
Delegação Distrital do Porto da APD, levará a 
efeito a Assembleia Distrital e Apresentação 
do Relatório de Atividades e Contas do Ano de 

2014.

Braga
Assembleia  
A delegação de Braga realiza a Assembleia 
para votação do Relatório de  Atividades e 
Contas no dia 28 de fevereiro pelas 15.00h, 
na Sede da delegação. 

Encontro de Carnaval
O encontro de Carnaval no dia 14 de fevereiro, 
na sede, às 14.30h.

Encontros com associados
Os encontros com associados nos dias, 7 de 
março; 11 de abril; em maio; e 6 de junho.
O Passeio Anual realiza-se a 4 de julho.
Mantem se o atendimento do serviço de psicologia 
e serviço social e a aprendizagem do cavaquinho, 
aos sábados.

Porto apresenta o plano de atividades 
e orçamento

Braga comemora Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência

Participou, no dia 8 de novembro, no 22º Encontro 
Nacional de Deficientes, uma organização da 
CNOD que teve lugar no Fórum Luísa Todi, em 

Setúbal.  
A 12 de novembro esteve presente na reunião do Ple-
nário do Concelho Local de Acção Social de Vila Nova 
de Gaia, que se realizou no Auditório da Assembleia 
Municipal de Gaia.  
Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos 
da APD, realizou no dia 15 de novembro, a Assem-
bleia Distrital e respectiva Apresentação do Plano de 
Atividades e Orçamento para o Ano de 2015. Ainda no 
mesmo dia, e após a Assembleia, levou a efeito a Festa 
de Magusto.  
Esteve presente, entre os dias 10 e 11 de dezembro na 
"Arca de Natal 2014", organizada pela Fundação Porto 
Social, com uma exposição de trabalhos realizados 
pelos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais.  
A exposição teve lugar no átrio da Estação de São 
Bento no Porto.  
No dia 13 de dezembro, participou em duas acções de 
formação intituladas "Financiamento das ONGDP – 

Oportunidades e Desafios" e "Capacitar + Empreender 
= Inclusão”, organizadas pela APD e que teve lugar na 
Casa da Portela, em Amarante.  
Integrado nas festividades natalícias, levou a efeito a 
19 de dezembro o Jantar de Natal para funcionários, 
colaboradores e dirigentes. E no dia de Reis, 6 janeiro, 
a Festa de Natal para os utentes do CAO. 

N
o âmbito da comemoração do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, a Delegação Distri-

tal de Braga da APD realizou várias ações de sensibi-
lização, através do desporto, em escolas do Distrito e 
na UTAD (Universidade de Tras os Montes e Alto Douro 
- Vila Real), dando relevo à importância da atividade 
desportiva na inclusão das pessoas com deficiência.
Realizou também colóquios em escolas de Braga, 
Guimarães e Hospital de Braga, onde procurou chamar  

a atenção para o desrespeito dos direitos consagrados 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.
O debate centrou-se, essencialmente, nas consequên-
cias da degradação da educação especial na inclusão 
das crianças com deficiência, na não atribuição de pro-
dutos de apoio, na inexistência de políticas de emprego 
e na ausência de condições de acessibilidade.

O evento  'Arca de Natal' na Estação de São Bento  no Porto

Entidades benficiárias Denominação Nipc

Instituições Religiosas 
– Art. 32.º, n.º 4

Instituições 
Particulares de 

Solidariedade Social 

ou Pessoas Colectivas 

de Utilidade Pública – 
Art. 32.º, n.º 6

Associação 

Portuguesa de 

Deficientes

501.129.430

Contribua com 0,5% do 
seu IRS para a Associação 
Portuguesa de Deficientes

Anexo H | 9 | consignação de 0,5% do imposto 
liquidado (lei n.º 16/2001, de 22 de junho

Existe a possibilidade de, através da Declaração do 
IRS, financiar as instituições de utilidade pública, 
caso da APD, sem quaisquer  tipo de encargos. 
Para tal basta preencher o Quadro 9 do Anexo H, 
tal como abaixo se discrimina:


