
  
Equipas desportivas da 
APD estão de parabéns. 
Em basquetebol em 
cadeira de rodas, Leiria 
sagrou-se campeã 
nacional.
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No Dia Internacional da 
Mulher, a APD salientou 
a dupla discriminação 
de que as mulheres com 
deficiência são alvo.
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APD coordena grupo da 
deficiência no segundo 
forum da cidadania em 
Lisboa
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7º Prémio Dignitas 
confirma uma maior 
presença da deficiência 
nos media.
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A APD sempre valorizou o desporto, 
a par de outras matérias mais 
óbvias no que aos direitos das 
pessoas com deficiência dizem 

respeito, como forma de integração, não 
discriminação, assunção de cidadania, 
valorização pessoal, auto-estima, fins te-
rapêuticos e reabilitação. O desporto, tantas 
vezes desvalorizado por entidades que 
agem no campo dos valores, das ideias e 
das políticas, por confusão com o fenómeno 
futebolístico que açambarca as discussões, 
é essencial numa sociedade que se quer 
saudável e de bem consigo própria.
Claro que há aqui que distinguir o desporto 
de outra coisa que é o espetáculo despor-

tivo, onde, aí sim,  há que contar com a 
vertente comercial. Ora, precisamente, no 
desporto de alta competição já fica difícil a 
distinção entre o desporto, na sua pureza 
de princípios, e o espetáculo desportivo 
que já só se justifica enquanto gerador 
de rendimento financeiro a uma série de 
entidades envolvidas, inclusive oficiais.
Acontece que, no desporto para pessoas 
com deficiência, a questão quase nem se 
coloca. A haver uma vertente comercial é 
mínima e existe apenas para cobrir des-
pesas incontornáveis. Na economia de 
mercado em que vivemos e na sociedade 
de consumo em que estamos, seria difícil 
que não fosse assim.

Porém, a dimensão comercial é tão escassa 
e com tão pouco peso que se pode dizer 
sem errar que é no desporto para pessoas 
com deficiência que ainda se encontra a 
pureza inicial do ato de praticar desporto. 
Por isso, ou melhor, até por isso, a APD 
não poderia deixar de acarinhar e fazer 
entrar no seu discurso e na sua luta o tema 
do desporto.
Não é, assim, por acaso, que as suas equi-
pas apresentam relevantes resultados nas 
competições nacionais, de que é exemplo 
recente a equipa de basquetebol em cadeira 
de rodas de Leiria que se sagrou campeã 
nacional da modalidade.
Também não é desconhecido para nin-

guém que os resultados dos atletas com 
deficiência no plano internacional não tem 
paralelo com mais nenhum êxito internacio-
nal português. O êxito dos nossos atletas 
está muito para além da nossa dimensão e 
importância internacionais. É nas pessoas 
com deficiência que ainda reside o motor 
principal da atividade desportiva que é a 
superação individual, muito mais do que a 
vitória ou derrota sobre outrém. Por esse 
motivo, ou melhor, este é mais um motivo 
para o combate que travamos contra as 
discriminações, a pobreza, a marginalização 
e todas as formas de violação de direitos 
humanos com que estamos confrontados.

O desporto e a inclusão

Pág. centrais



p2 | maio´15

ACTUAL

Enquadrado na iniciativa Lisboa 
2015 – Capital Europeia do 
Voluntariado, o Fórum da Cida-
dania visa recolher contributos 

dos lisboetas para a actuação do Mu-
nicípio no domínio dos Direitos Sociais 
e pretende ser uma oportunidade para 
a participação cidadã no Governo da 
cidade. Este Fórum tem como objectivos 
gerais dar a conhecer o Plano de Acção 
dos Direitos Sociais 2014-2017 (PADS) 
às organizações da cidade, identificar 
sinergias para a cooperação e obter con-
tributos para a sua implementação.  
O Fórum é composto por quinze grupos 
de trabalho (um por cada área do PADS) 
com o objectivo específico de submeter, 
na sua redacção final, as recomenda-
ções à CML que se relacionem com o 
tema respectivo, no contexto do PADS. 
O Grupo de Trabalho da Deficiência, de 
que a APD foi coordenadora, elaborou 
assim a sua proposta final contendo 
recomendações em diversas áreas.  
Propôs, por exemplo, transversalizar as 
questões da deficiência nas diferentes 
políticas municipais através da criação 
de um Plano Municipal para a Deficiên-
cia com carácter estratégico/orientador 
que transcende o Pelouro dos Direitos 
Sociais. Propôs ainda a reformulação 
do Conselho Municipal para a Inclusão 
da Pessoa com Deficiência e a criação 
de um método que permita trabalhar os 
dados existentes de forma a caracterizar 
melhor a população com deficiência em 
Lisboa. 
Como prioridades a ponderar na im-
plementação do PADS, o Grupo de 
Trabalho da Deficiência recomendou a 

promoção do acesso a habitação para 
as pessoas com deficiência, de forma 
não institucionalizadora, através, entre 
outras medidas, da reactivação imediata 
do Programa Casa Aberta.  
Propôs ainda como prioridades a promo-
ção da integração da OED e respetivos 
técnicos no IEFP e da empregabilidade 
das pessoas com deficiência na cidade 
de Lisboa, através de medidas para a 
acessibilidade física e comunicacional 
de todos os espaços e ambientes da 
rede de incubadoras da cidade e da inte-
gração de pessoas com deficiência nos 
programas de empreendedorismo, já 
existentes ou a criar, em todas as suas 
componentes, recorrendo a uma política 
municipal de incentivos e sensibilização. 
O reforço da rede de transportes aces-
síveis em áreas e horários deficitários 
de forma a garantir a mobilidade das 
pessoas com deficiência na capital, em 
todas as vertentes da vida social, é outra 
das propostas prioritárias deste conjunto 
de recomendações feitas pelo Grupo de 
Trabalho da Deficiência, a que poderá 
ter acesso na íntegra na página da APD 
na Internet.

Fórum Cidadania - Plano de Acção dos Direitos Sociais 2014-2017

A APD foi escolhida para ser a entidade 
coordenadora do grupo da deficiência que elaborou 
as propostas para a implmentação do Plano de Acção 
dos Direitos Sociais 2014-2017 

O Grupo de Trabalho 
da Deficiência 
recomendou a 
promoção do 
acesso a habitação 
para as pessoas 
com deficiência

APD coordena grupo na criação 
de plano de acção em Lisboa
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EDITORIAL

Fim da Liberdade
Temos vindo a avisar nestas páginas para o 
perigo que se tem vindo a avolumar para a 
dignidade dos portugueses e das pessoas com 
deficiência em particular. Sabemos que há al-
guns associados que se sentem incomodados 
porque não compreendem, na sociedade em 
que vivemos, que haja alguém que tudo faça 
em função da qualidade de vida de todos os 
cidadãos, que agora até se chamam clientes, 
contribuintes, colaboradores e outras palavras 
que afastam as pessoas da realidade. Todavia, 
e para nosso desencanto, não nos temos 
enganado e cada vez mais a nossa situação 
é mais miserável.
Se esses ataques aos direitos humanos são 
inteloráveis, é extremamente miserável que se 
queiram perpetuar os que, durante décadas, 
nos sugaram no poder através duma lei elei-
toral e através duma censura impiedosa nos 
órgãos de comunicação social que, nas mãos 
dos grupos económicos e seus comparsas, 
fazem uma censura com o nome de critérios 
jornalísticos, isto é, uma censura para a qual o 
lápis azul é uma coisa mais anacrónica. Muito 
mais anacrónica que a figurinha analfabeta que 
se diz presidente e para quem a lei eleitoral 
percentual é tão anacrónica como a reforma 
agrária, a qual a figurinha destruíu sem pie-
dade para aqueles que trabalhavam a terra.
No entanto, por muito que os doutores do 
Santo Ofício nos condenem à fogueira, a terra 
move-se e, por todos os lados do planeta, as-
sistimos a pessoas que resistem à impiedosa 
guerra que se impõe ao Mundo, quer através 
das armas, quer através da comunicação 
social, voz do dono, mentirosa, omissa e até 
criminosa. Por muitas partes do planeta que 
habitamos a luta pela Liberdade é constante e 
os homens conseguirão a sua dignidade e não 
deixarão que cheguemos ao fim da Liberdade.
É pois urgente que cada um de nós, no local 
onde estiver, seja um arauto dos direitos hu-
manos das crianças, das pessoas com defi-
ciência, etc.,  de modo a que, cada um de nós, 
colectiva ou individualmente, tenha orgulho em 
ter contribuído para uma vida com qualidade 
nesta terra. Lutemos sem desfalecimentos, 
por mais dura que se torne a luta. A Liberdade 
continuará, se tudo fizermos por ela.

António Matos de Almeida

Dia Internacional da Mulher

Mulher com 
deficiência, dupla 
discriminação

DESTAQUE

No passado dia 8 de Março, a 
Associação Portuguesa de 
Deficientes assinalou o Dia 
Internacional da Mulher emi-

tindo um comunicado onde exige que, tal 
como determina a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, o 
Estado adote as medidas económicas e 
sociais necessárias para assegurar que 
as meninas e mulheres com deficiência 
possam desfrutar plenamente, e em 
igualdade de condições, de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamen-
tais. Sendo, para isso, ”fundamental a re-
dução da pobreza, elemento essencial da 
construção de um mundo mais seguro”. 
Neste documento da APD que assinala o 
Dia Internacional da Mulher pode ler-se 
que esta é uma data que deveria ser co-
memorada como um marco de conquista 
de direitos para todas as mulheres de 
todos os países. Contudo, “a situação 
em que vivem milhares de mulheres em 
vários pontos do mundo, incluindo os 
países europeus, vítimas de violência, 
de discriminação e abusos, não deixa 
razões para comemorar, ainda mais se 
se falar em mulheres com deficiência 
ou mães de pessoas com deficiência”. 
A Associação lembrou nesta data as 
múltiplas discriminações a que as mu-
lheres estão sujeitas em todo o mundo, 
e particularmente as mulheres com defi-
ciência. Por cá, avisa a APD “são muitas 
as pensionistas com deficiência que 
continuam a receber o valor miserável 
de 201,53 euros, enquanto o comple-
mento por dependência foi retirado a 
pensionistas com pensões superiores 

a 600 euros. O abono complementar  
por deficiência foi retirado a agregados 
familiares com rendimentos superiores 
a 600 euros e foi aplicada a contribuição 
extraordinária de solidariedade (CES) 
a pensionistas com pensões iguais ou 
superiores a 1000 euros. E as medidas 
cegas de austeridade fizeram disparar as 
situações de pobreza a níveis inimaginá-
veis, ao mesmo tempo que se acentuou 
a precariedade no trabalho”. Segundo 
dados do IEFP, havia em janeiro de 
2015, 5035 mulheres com deficiência 
inscritas nos centros de emprego do 
continente, mais 240 que em novembro 
de 2014. Dá que pensar.

“A feminização da pobreza traduz-se em diferenças em termos de rendimentos, 
saúde, alfabetização e educação, um problema que exige resposta dos decisores 
políticos”.

+

E as medidas cegas 
de austeridade 
fizeram disparar 
as situações de 
pobreza a níveis 
inimagináveis, 
ao mesmo tempo 
que se acentuou 
a precariedade no 
trabalho
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CENTRAIS

VII Prémio Dignitas

A cerimónia da VII edição do 
Prémio Dignitas, que conta 
com o patrocínio da Merck 
Sharp & Dohme e o apoio da 

Escola Superior de Comunicação Social,  
realizou-se no passado dia 5 de maio, no 
Auditório do Edifício Novo da Assembleia 
da República.
Nesta sétima edição, o primeiro Prémio 
Dignitas 2014 foi atribuído à reportagem 
“Falar com quem não consegue ouvir” 
de Nélia Pedrosa, do Diário do Alentejo, 
simultaneamente distinguida com o Prémio 
Dignitas para a Imprensa. “O Telhadinho”, 
da jornalista Cristina Lai Men, da TSF, 
ganhou o Prémio Dignitas na categoria de 
Rádio. Na categoria de Televisão, a peça 
vencedora foi “Um Olimpo diferente”, da 
jornalista Ana Leal, da TVI, e na categoria 
de Jornalismo Digital, o Prémio Dignitas 
foi para a reportagem “Feridos em serviço 
descobriram uma nova vida na GNR”, da 

jornalista Sónia Simões, do Observador. O 
júri deliberou ainda atribuir uma Menção 
Honrosa em Rádio ao trabalho “O Parque 
Biológico da Serra da Lousã – Prémio 
Damião de Góis”, da autoria de Liliana 
Corona, da Rádio Renascença. 
No ano em que o Prémio Dignitas co-
memorou a sua sétima edição, e contou 
com o Alto Patrocínio da Assembleia da 
República, foram submetidas a análise do 
júri 32 peças jornalísticas. Um número que 
reflete um aumento substancial no número 
de trabalhos a concurso comparativamente 
com a edição anterior (22). Paralelamente, 
este ano não se verificaram candidaturas 
à categoria de Jornalismo Universitário.
De acordo com Humberto Santos, Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral da 
Associação Portuguesa de Deficientes 
“o crescendo do número de candidaturas 
verificado este ano revela a atenção que 
os órgãos de comunicação social voltam a 

dar a um dos segmentos da população 
mais desprotegido, por todo o contexto 
económico e social que se criou com a si-
tuação financeira que assola o País desde 
os últimos quatros anos. É prioritário que 
os media continuem a promover e a dar 
a conhecer aos portugueses temas que 
refletem o dia-a-dia da nossa sociedade 
e, no caso concreto do Prémio Dignitas, 
factos que refletem valores fundamentais, 
como a dignidade humana das pessoas 
com deficiência”.

Falar com quem não consegue 
ouvir
 A reportagem da autoria da Jornalista Nélia 
Pedrosa, publicada em 13 de Junho de 
2014, no semanário “Diário do Alentejo”, 
fala da criação, pelo Comando Territorial da 
GNR de Beja, de um número de telemóvel 
específico para a comunidade surda de 
Beja. Um simples contacto que permite 
“quebrar mais uma barreira” no longo cami-
nho que ainda é necessário percorrer até à 
plena inclusão social da comunidade surda 

E os que melhor comunicaram 
para a inclusão em 2014 
foram…

"O crescendo do número de 
candidaturas verificado este ano 

revela a atenção que os órgãos de 
comunicação social voltam a dar a 

um dos segmentos da população mais 
desprotegido

A Associação Portuguesa de Deficientes, com o patrocínio da Merck Sharp & Dohme 
e o apoio da Escola Superior de Comunicação Social,  distinguiu mais uma vez os 
melhores trabalhos jornalísticos publicados ou difundidos nos órgãos de comunicação 
social portugueses em 2014 que melhor promoveram a dignidade, os direitos humanos 
e a inclusão social das pessoas com deficiência.
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e que surge no âmbito do projecto “Beja 
Cidade Inclusiva”, da responsabilidade da 
Tânia Lopes, intérprete de Língua Gestual 
Portuguesa (LGP) na Escola Secundária 
D. Manuel I.
O grande objectivo do projecto “Beja Cida-
de Inclusiva” é “sensibilizar o maior número 
de pessoas na cidade, principalmente as 
instituições públicas, para a “surdez” de 
modo a “garantir que os alunos surdos da 
cidade se sintam integrados numa cidade 
que é a sua”. Nesse sentido, a escola 
convidou algumas instituições locais, en-
tre elas a GNR e a Câmara Municipal de 
Beja, para receberem formação na área 
da surdez e da LGP e para, em conjunto, 
“identificarem os principais problemas com 
que se debate esta minoria linguística e 
tentar resolvê-los.”

O Telhadinho
A jornalista na TSF, Cristina Lai Men, abor-
da neste trabalho o tema dos deficientes 
mentais em Portugal. São milhares os 
deficientes mentais em Portugal e, cada 
vez mais, são mais velhos. O problema 
aumenta a angústia dos pais, que se in-
terrogam sobre quem irá tomar conta dos 
filhos quando eles morrerem ou quando 
eles próprios não tiverem capacidade para 
o fazer.
O drama destas famílias encontra uma 
resposta no “Telhadinho”, o primeiro lar 
criado por pais para deficientes mentais 
adultos, que foi inaugurado em abril, no 
concelho de Odivelas. Esta reportagem 
é um retrato do “Telhadinho”, um lar com 
capacidade para 34 utentes e com mais de 
300 famílias que estão em lista de espera.
 
Um Olimpo diferente
Uma grande reportagem da jornalista da 
TVI, Ana Leal, sobre alguns dos portugue-
ses mais esforçados e menos conhecidos. 
Os Atletas Paralímpicos que nos últimos 
anos defenderam as cores Portuguesas, 
conquistando 88 medalhas, incluindo 25 
de Ouro.
São atletas de excelência que desafiam e 
contornam todos os obstáculos. A maioria 
vive com bolsas mínimas pagas pelo Esta-
do Português, mas nem por isso desistem. 

São histórias de coragem e autênticas 
lições de vida para muitos de nós.

Feridos em serviço descobriram 
uma nova vida na GNR
 “Feridos em serviço descobriram uma nova 
vida na GNR”, de Sónia Simões, jornalista 
no Observador, descreve o testemunho de 
dois homens que quase perderam a vida 
ao serviço de uma instituição. E que não 
lhe viraram as costas, mesmo perante 
a possibilidade de se aposentarem por 
invalidez. O Sargento Nuno Andrade foi 
vítima de um atropelamento violento de um 
carro em fuga. Viu dois colegas morrerem.
O Cabo António Pereira foi baleado por um 
homem que se barricou em casa. Tinha 
acabado de ser pai. Os dois voltaram a 
trabalhar e são uma referência para os 
colegas.

O Parque Biológico da Serra da 
Lousã – Prémio Damião de Góis
“O Parque Biológico da Serra da Lousã 
– Prémio Damião de Góis”, de Liliana 
Corona, jornalista de Rádio Renascença 
e merecedora de uma Menção Honrosa 
na categoria Rádio, fala sobre o Parque 
Biológico da Serra da Lousã da Fundação 
ADFP - Assistência, Desenvolvimento e 
Forma ao profissional de Miranda do Corvo 
-, em concreto sobre os 95% dos trabalha-
dores, portadores de deficiência. Mulheres 
e homens a quem é dada a oportunidade de 
um trabalho digno, com responsabilidade. 
Desde tratadores de animais a guias de 
museus, passando pelas oficinas de vime 
e tecelagem, sapataria, olaria e vidro. O 
reconhecimento da integração de pessoas 
com deficiência surgiu com a atribuição do 
I Prémio Damião de Góis de Empreende-
dorismo Social. O parque criado em 2009 
tem cerca de 80 colaboradores. Ali todos 
podem trabalhar.
O Júri da 7ª edição do Prémio Dignitas foi 
constituído por Humberto Santos, da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes, Anabela 
Lopes, da Escola Superior de Comunicação 
Social, António Belo da Amnistia Interna-
cional e Paulo Neves e David Rodrigues, 
com personalidades designadas.

O que é o Prémio Dignitas
O Prémio de Comunicação Social “Dignitas” é atribuído anualmente pela 
Associação Portuguesa de Deficientes, com o patrocínio da Merck, Sharp 
& Dohme, e destina-se a distinguir os melhores trabalhos, publicados 
ou difundidos nos media portugueses, por profissionais da comunicação 
social, cujo tema seja a deficiência e que promova a dignidade das pessoas 
com deficiência, os seus direitos humanos e a inclusão social. Ao Prémio 
Dignitas Jornalismo Universitário podem candidatar-se estudantes com 
trabalhos desenvolvidos, a título individual e tenham sido objecto de 
classificação pelo respectivo docente, no decorrer do ano.

Prémio Digital Sónia Simões

Mensão Honrosa Rádio Liliana Carona

Prémio Imprensa Dignitas Nélia Pedrosa

Prémio Rádio Cristina Lai Men
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Decreto-Lei n.º 13/2015 
DR n.º 17, Série I de 26/01/2015 
Define os objetivos e os princípios da política de 
emprego e regula a conceção, a execução, o 
acompanhamento, a avaliação e o financiamento 
dos respetivos programas e medidas;

Despacho n.º 852/2015 
DR n.º 19, Série II de 28/01/2015
Aprova as tabelas de retenção na fonte para 
vigorarem durante o ano de 2015 na Região 
Autónoma dos Açores;

Portaria n.º 26/2015
DR n.º 28, Série I de 10/02/2015
Estabelece a Medida Incentivo à Aceitação de 
Ofertas de Emprego e revoga a Portaria n.º 
207/2012, de 6 de Julho;

Portaria n.º 28-A/2015
DR n.º 29, Série I de 11/02/2015
Terceira alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 
de maio, que 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 30/2015
DR n.º 29, Série I de 11/02/2015
Segunda alteração à Portaria n.º 9/2013, de 10 
de janeiro, que regulamenta vários aspetos do 
Procedimento Especial de Despejo;

Resolução da Assembleia da República n.º 
17/2015
DR n.º 35, Série I de 19/02/2015
Aplicação das recomendações do conselho nacional 
de educação relativamente ao enquadramento legal 
da educação especial;

Resolução da Assembleia da República n.º 
20/2015
DR n.º 35, Série I de 19/02/2015
Recomenda ao Governo a revisão da Portaria 
n.º 275-A/2012, de 11 de setembro, garantindo 
a continuidade do percurso escolar no ensino 
secundário dos alunos com necessidades educativas 
especiais;

Despacho n.º 1824-B/2015
DR n.º 35, Série II de 19/02/2015
Define os critérios clínicos de doentes no acesso a 
medicamentos para o tratamento da Hepatite C e a 
assunção de garantias de cumprimento de prazos 
e critérios que assegurem equidade de acesso 
dos doentes aos respetivos tratamentos e por 
consequência a integração no Formulário Nacional 
de Medicamentos;

Despacho n.º 2129-B/2015
DR n.º 41, Série II de 27/02/2015
Aprova a Estratégia Integrada para as Doenças 
Raras 2015-2020 e revoga o Programa Nacional 
para as Doenças Raras, aprovado em 2008, e 
a criação de uma Rede Nacional de Centros de 
Referência para Doenças Raras, aprovada em 2011, 
pelo Ministério da Saúde;

Portaria n.º 59/2015
DR n.º 42, Série I de 02/03/2015
Define as condições de organização, funcionamento 
e instalação de estabelecimentos residenciais, 
designados por lar residencial e residência 
autónoma;

Portaria n.º 60/2015
DR n.º 42, Série I de 02/03/2015
Estabelece as condições de organização e 
funcionamento do Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação Social para 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CAARPD);

Decreto-Lei n.º 35/2015
DR n.º 46, Série I de 06/03/2015
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
58/2008, de 26 de março, que estabelece as 
condições que devem ser observadas no contrato de 
transporte ferroviário de passageiros, conformando 
as regras nacionais que regulam o contrato de 
transporte ferroviário de passageiros com as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 1371/2007, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
outubro de 2007;

Portaria n.º 78/2015
DR n.º 53, Série I de 17/03/2015
Aprova o modelo da ficha de prescrição de produtos 
de apoio, no âmbito do Sistema de Atribuição de 
Produtos de Apoio (SAPA);

Portaria n.º 86/2015
DR n.º 56, Série I de 20/03/2015
Cria a medida REATIVAR;

Despacho n.º 2906-C/2015
DR n.º 56, Série II de 20/03/2015
Cria a Comissão de Revisão do Regulamento de 
Atribuição de Bolsas de Estudo;

Decreto-Lei n.º 41/2015
DR n.º 58, Série I de 24/03/2015
Regula a atribuição de um subsídio social de 
mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito 
dos serviços aéreos entre o continente e a Região 
Autónoma dos Açores e entre esta e a Região 
Autónoma da Madeira, prosseguindo objetivos de 
coesão social e territorial;

Portaria n.º 95-A/2015
DR n.º 61, Série I de 27/03/2015
Define o modo de proceder ao apuramento do valor 
do subsídio social de mobilidade aos cidadãos 
beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos entre o 
continente e a Região Autónoma dos Açores e entre 
esta e a Região Autónoma da Madeira;

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2015/A
DR n.º 62, Série I de 30/03/2015
Oitava alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
8/2002/A, de 10 de abril, que estabelece o regime 
jurídico da atribuição do acréscimo regional ao 
salário mínimo, do complemento regional de pensão 
e da remuneração complementar regional;

Lei n.º 28/2015
DR n.º 72, Série I de 14/04/2015
Consagra a identidade de género no âmbito do 
direito à igualdade no acesso a emprego e no 
trabalho, procedendo à oitava alteração ao Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro;

Portaria n.º 216-A/2015
DR n.º 72, Série II de 14/04/2015
Altera o anexo à Portaria n.º 158/2014, de 13 
de fevereiro, que revê o regime especial de 
comparticipação para medicamentos destinados ao 
tratamento da doença de hepatite C.

LEGISLAÇÃO

Dormir é um comportamento inato que 
ocorre em todo o reino animal, apresen-
tando-se o sono como um estado essencial 
à vida, de fundamental importância para 
a saúde em geral e para a sobrevivência. 
Para a sua regular ocorrência, o ser hu-
mano dispõe de duplo mecanismo de con-
trolo sobre esta função que leva a que 
um acumular de cansaço, iniciado com o 
despertar, permita uma maior propensão 
para um sono (mecanismo homeostático 
de regulação do sono). Este será mais van-
tajoso durante a noite, quando as células 
especializadas da retina do olho, detetando 
a ausência de luz, passam a mensagem 
ao relógio biológico contido no cérebro, 
de que chegou a ocasião de encerrar os 
olhos, diminuir a atividade e dormir, para  
se voltar a acordar pela manhã, quando 
o sol começar a luzir e quando o repouso 
do sono tiver sido sustentável para a recu-
peração geral. Esta mensagem reiterada 
e traduzida na libertação de melatonina 
pelo hipotálamo (mecanismo circadiário 
de regulação do sono), ocorre em cada 
período de aproximadamente 24H.
Este processo natural e cíclico que ocorre, 
independentemente da nossa vontade, é 
condicionado pela forma como dormimos 
e pelos comportamentos que associamos 
ao sono decorrentes das aprendizagens 
e da vida na sociedade em nos encontra-
mos; Neste contexto, compreende-se que 
as atitudes que podem facilitar e dificultar 
o início do sono, ou comprometer a sua 
continuidade penalizando os processos 
que dele dependem - como a regulação 
do cortisol, a hormona do stress -, diferem 
substancialmente de cultura para cultura.
Atendendo a que o atropelo de algumas 
regras básicas ligadas por exemplo ao 
ambiente, horários, ou ao tempo de sono, 
interferem substancialmente na psicobio-
logia humana, associando-se a um sono 
perturbado passível de se transformar 
num estado patológico crónico, muitas 
vezes de difícil retrocesso, aproveitamos 
e deixamos abaixo algumas estratégias 
de Higiene do Sono, que lhe poderão ser 
úteis para incrementar hábitos e compor-
tamentos potenciadores de um bom sono, 
consolidado e recuperador:
1) Se poder escolher, deite-se somen-
te quando sentir sono, porque forçar o 
adormecer ampliará a sua ansiedade, o 
que retardará ainda mais a hora de ador-
mecimento;
2) Se lhe estiver a ser difícil adormecer, 
levante-se ao fim de 30 min, vá para fora 
do quarto e tente espairecer. Procure fazer 
algo relaxante, como ler um livro ou ouvir 
musica. Só volte para a cama, quando 
voltar a sentir sono;
3) Antes de se deitar, desenvolva fora da 
cama rituais que o auxiliem a relaxar e a 
preparar o sono, como escutar música, 
ler um livro ou relaxar os músculos. É im-
portante que repita o mesmo ritual todas 
as noites; 
4) Tome um banho morno duas horas antes 

de ir para a cama (duche ou imersão). 
Sabonetes e champôs aromáticos são 
a melhor solução (o óleo essencial de 
lavanda é excelente para relaxar);
5) Defina horários regulares para dormir e 
despertar, independentemente do número 
de horas que tenha dormido; Procure seguir 
a mesma rotina diariamente, mesmo ao fim 
de semana; Se achar que lhe é necessário 
dormir mais ao fim de semana, faço-o 
apenas por mais uma hora;
6) Fuja das sestas durante o dia. Se não 
conseguir evitar, não ultrapasse os 20 a 
30 min e não deixe que ocorram depois 
das 15H;
7) O quarto é preferencialmente para dor-
mir, pelo que não deverá ver televisão 
no quarto, nem ler na cama. Reduza os 
vestígios de luz, porque a hormona que 
induz o sono, a melatonina, só é libertada 
na escuridão; Nesse sentido, evite também 
roupa de cama com cores berrantes, como 
o vermelho ou o laranja e opte por exemplo 
pelo azul e violeta;
8) No que toca à acomodação use o seu 
bom senso para encontrar a temperatura 
e o arejamento adequados, assim como o 
mínimo de som, e barulho. Um travesseiro 
recheado com ervas (melissa, camomila 
e erva-cidreira, ajudam a acalmar) e um 
bom colchão, são também excelentes 
elementos; 
9) Mantenha os pés sempre bem aque-
cidos; 
10) Não coloque o relógio ou o telemóvel à 
cabeceira; Ver as horas a passar durante 
a noite gera ansiedade, o que aumenta o 
mau estar e impede ainda mais o sono;
11) Não consuma bebidas alcoólicas duas 
horas antes de ir para a cama;
12) Evite fumar antes de ir para cama, 
uma vez que a nicotina é um estimulante;
13) Elimine o consumo de bebidas estimu-
lantes com cafeína (café, cola, chá preto) 
ou refrigerantes, durante a tarde e a noite;  
14) Não vá para a cama com fome, mas 
evite tomar refeições pesadas ou alimen-
tos com muito açúcar como o chocolate 
(bolachas de água e sal, leite morno com 
mel ou queijo branco, podem ser boas 
soluções). Uma chávena de chá de cidrei-
ra ou camomila ou um sumo natural de 
maça - já que a fruta é um sedativo natural 
-, podem ser um bom complemento. No 
entanto, procure beber pouca quantidade 
de líquido, para evitar que a necessidade 
de ir ao WC, interrompa o seu sono;
15) Se acordar no meio da noite, não coma; 
Se o fizer, poderá começar a acordar com 
fome sempre à mesma hora;
16) Pratique exercícios físicos, de pre-
ferência logo cedo, porque exercitar-se 
intensamente nas quatro horas antes de 
se deitar poderá atrasar o início do sono, 
devido à ativação intensa generalizada 
que condiciona, e ao aumento da tempe-
ratura corporal. No entanto, o exercício 
ligeiro a moderado, promove o sono, ao 
que parece, através de um mecanismo 
reflexo, apresentando-se as estratégias de 

Sono Meu, Por Onde Andas Tu???
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relaxamento, favoráveis a uma inativação 
geral indutora do sono.
17) Tente não levar problemas para a 
cama; por escrito, faça os planos para 
o dia seguinte ou a lista de coisas que 
pretende ou deverá fazer, livrando-se da 
responsabilidade de se lembrar, para poder 
relaxar melhor;   
18) Elimine as conversas ao telefone/
telemóvel na cama, assim como as dis-
cussões;
19) Se lhe for impreterível tomar medica-
mentos para dormir, use-os cautelosa-
mente e sempre sob vigilância médica;
E, pela sua saúde, durma bem!!!

Iolanda Marecos
(Céd. O.P. Portugueses Nº 16 230)

Psicóloga Clinica/Psicoterapeuta, Coach e 
Counselor; Especialista Medicina Legal 

e Ciências Forenses - Avaliação do Dano

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 Atividades, num 
quadro generalizado de dificuldades.

Campanha “Cuide de Si!” 

Até ao final de Julho, a primeira consul-
ta de Psicologia Clinica, Psicoterapia 
ou Coaching Psicológico, no consultório 
da Dr.ª Iolanda Marecos será gratuita.
Faça um Check Up à sua mente, para 
saber como cuidar melhor de si.
Poderá encontrar mais informações so-
bre as consultas e o consultório, no site 
da APD em http://www.apd.org.pt/index.
php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=328&Itemid=235) 
 

Rª Latino Coelho, Nº 87, 2º; 1050-134 Lisboa 
Tlm: 96 404 3884 / 91 092 3200  

iolandawork@hotmail.com

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

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

Aniversários e Memórias  

Despertadores da História
Subitamente, despertam algumas consciências, perturbadas pelo ruído insano dos 
ecos da crise. Certo «nevoeiro tenebroso do entendimento» desfaz-se e aparecem 

nítidos os contornos perversos desta atroz crise e a culpa irremissível dos algozes que 
a provocaram. Poucos avaliaram o oculto projecto reaccionário desta elite ideológica 
que des-governou, durante a última década, a Europa e, durante os recentes quatro 

anos, Portugal.  

A troika, a dívida, o deficit, tão idola-
trados pelo nosso pobre presiden-
te da República, foram pretexto 
para forte movimento fascizante, 

de reposição das posições dominantes 
do capital, debilitadas no terceiro quartel 
do séc. XX.  O último decénio do séc. XX 
produziu a subversão do discurso político; 
da «harmonia social» involuiu-se para o 
discurso persecutório das políticas sociais 
(diga-se inclusão) e a infinita ganância 
capitalista fez passar a mensagem, al-
tamente subversiva, da necessidade de 
destruir o estado social, de desterrar a 
dignidade/valor do trabalho, de suprimir 
os direitos humanos, reduzindo-os a triste 
bandeira rasgada, erguida para combater, 
justamente, pasme-se, os seus defensores.
O último quartel do séc. XX, especialmente 
a última década, são negro retrocesso 
histórico, cujas gigantescas consequên-
cias sofremos, e sofreremos, com maior 
acutilância, se nada fizermos pela profunda 
mudança. Esta reflexão, por verdadeira, 
por amarga, descontentará; digam se não 
é verdade?
 Tecem-se estas considerações no 43º 
aniversário da APD, no 35º aniversário 
da CNOD, porque, neste longo período, 
espalharam-se, alimentaram-se, enfatiza-
ram-se, por parte do poder, com ingénuo 
acolhimento por organizações idóneas, 
enormes fantasmas, deletérios mitos, des-

vairadas ficções, loucas fantasias sobre a 
inclusão. Entre essas atoardas pontificava 
a influência dum dos partidos fundadores 
da democracia sobre um pequeno grupo 
de organizações; quando, depois, se con-
trastavam os factos, a atoarda dissolvia-se, 
inconsistente, como «nuvem passageira». 
Os mentores dessa «boataria», sempre 
vergados aos poderes, sempre sôfregos 
de benesses, sempre ávidos de carreiras, 
esperaram, tantas vezes em vão, «sabo-
rosos prémios» que não chegaram. Que 
os partidos influenciassem organizações, 
seria absolutamente normal; mas todos, 
em todas. Se aceitarmos, com rigor, esse 
facto histórico, poderemos abordar, crite-
riosamente: o diagnóstico do retrocesso 
da inclusão; a decadência do universo 
associativo; a vaga criticista daqueles que, 
demitindo-se, conformando-se, permeá-
veis, por pouco apego à ciência, ao cortejo 
de manipulações, incapazes de mergulhar 
na realidade,  assistiram passivamente à 
ruína do pilar mais forte da inclusão, as 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência.
Outro mito propagandeado, ao infinito, 
verberava «os excessos revolucionários». 
Os arautos dessa «arenga» que dizem 
agora sobre os trágicos excessos contra-
-revolucionários?
 «O Tempo», esse mestre insubornável, 
é pedagogo sábio! Não existem revolu-

ções isentas de erros (de humano é errar) 
mas os refluxos, os ajustes de contas dos 
adversários do progresso são, incontes-
tavelmente, muito mais terroríficos. Para 
apagar «memória» pretendem rescrever a 
História; depois, sufocam toda a resistên-
cia; quando julgam oportuno, ejaculam a 
cólera, espalham a crueldade, consumam, 
subtilmente, a recalcada vingança.
 Coube-nos uma encruzilhada histórica 
tremenda! A emergência do «delírio tec-
nocrático» seduziu muitos: mergulhou-os 
nas trevas «do entendimento». A maior, a 
mais «pestilenta perda» da última década 
do séc. XX, terá sido, porventura, a dimen-
são humanista!
Que tenebroso silêncio sobre o desastre da 
universal violação dos Direitos Humanos! 
Que «mar de ignorância» em torno da Con-
venção sobre os Direitos das pessoas com 
deficiência! – primeiro tratado de direitos 
humanos do séc. XXI.
Tecemos esta advertência no 41º aniversá-
rio da Gloriosa Revolução de Abril, porque 
«optamos» por ideias/ideais, porque, na 
análise sossegada destes dias, intuímos 
pesadíssimos padecimentos às pessoas 
com deficiência, no mundo inteiro, perante 
o «monstro da guerra» que «tanto come 
e consome»! porque maldizemos, sonora-
mente: «Os que não tomam partido, nem 
compromisso»!...   

Joaquim Manuel Cardoso  

OPINIÃO

Contribua com 0,5% do seu IRS
Ajude a APD sem custos

Preencha o quadro 
9 do Anexo H da sua 

declaração de IRS

Associação 
Portuguesa de 
Deficientes
NIF: 501129430

Assembleia Local Extraordinária 
Ao abrigo da alínea a) do número 4 do Artigo 19º 
dos Estatutos da Associação Portuguesa de Defi-
cientes convoco a Assembleia Local Extraordinária 
da Amadora, para o dia 30 de Junho, pelas 15.00 
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. Aprovação das Alterações ao Regulamento 
Interno de Funcionamento do CAARPD;
Ponto 2. Aprovação do Contrato Modelo de Presta-
ção de Serviços;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 14 de Maio 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.  

Convocatória
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NOTÍCIAS

AGENDA

Braga 
Passeio Anual é a Bayona em 
Espanha 
No próximo dia 4 de julho, vai realizar-se o 
Passeio Anual a Praia América e Bayona, em 
Espanha, com saída às 8.30h da Rua do Raio 
e chegada prevista pelas 19.30h no mesmo 
local.
Inscreva-se na Delegação!
 

Colónia de Férias  
De 6 a 15 de julho, a APD Braga realiza a 
colónia de férias na Colónia de Férias "Árvore" 
em Vila do Conde.
Participe! 

Encontro Anual 
Dia 18 de julho, a APD Braga vi realizar o seu 
Encontro Anual com sócios, familiares e amigos 
na Praia Fluvial de Merelim. Convidamos todos 
os associados, familiares e amigos a juntarem-
-se a nós. Teremos, para além de momentos de 
confraternização, música, sardinha assada e 
muito mais. Apareçam a partir das 11.00h. 

Porto  
Colónia de Férias 
Vai realizar-se na colónia de Férias "Árvore" a 
colónia de férias para os sócios da APD do dia 
01/08 a 11/08 estão abertas as inscrições até ao 
dia 14/06/15.

Provas oficiais de basquetebol em cadeira 
de rodas- época 2014/2015

Equipa de Leiria sagrou-se bicampeã nacional em basquetebol em 
cadeira de rodas
A equipa de Basquetebol em Cadeira de Rodas da 
Delegação Distrital de Leiria da APD sagrou-se Bi-
campeã Nacional no passado dia 25 de Abril. O jogo 
da consagração foi realizado, no pavilhão de Miraflo-
res em Algés, entre as equipas APD Leiria e C.D. "Os 
Especiais", com o resultado 59-18.
Jogaram pela Equipa APD Leiria Luis Ramos, Nelson 
Oliveira, Anibal Costa, João Pedro, Iderlindo Gomes, 
Manuel Sousa, Candido Delgado e João Jerónimo. 
Fazem parte ainda da equipa Marco Aurélio, Patrícia 
Alexandra e Rafael Andrino. Aos campeões, já por 
duas vezes consecutivas, os parabéns de toda os 
desportistas e não só.

Resultados Finais do Campeonato Nacional 
CLASSIFICAÇÃO

Equipas J V D P/M P/S Dif. Ptos.

APD-Leiria 14 12 2 753 535 218 26

APD-Braga 14 12 2 763 514 249 26

APD-Sintra 14 11 3 789 544 245 25

GDD-Alcoitão 14 8 6 688 559 129 22

APD-Paredes 14 7 7 663 556 107 21

APD-Lisboa 14 4 10 519 619 -100 18

GDR-A Joanita 14 2 12 378 694 -316 16

CD-Os Especiais 14  14 290 822 -532 14

XXII TAÇA DE PORTUGAL 
Final-a-quatro

 Equipas Data Hora Pavilhão Resultado

APD-Paredes / APD-Leiria 09.05.15 15h00 Municipal de Pousos - Leiria 27 - 46

APD-Sintra / APD-Braga Pingo Doce 09.05.15 17h00 “ 39 - 48

APD-Leiria / APD-Braga Pingo Doce 10.05.15 10h30 “ 44 - 51

Com a realização deste jogos completa-se o calendário de Provas Oficiais a contar para a época de 
2014/2015, com os titulos a serem conquistados pelas equipas seguintes:

Supertaça                         - APD-Sintra
Campeonato Nacional     - APD-Leiria
Taça de Portugal              - APD-Braga Pingo Doce


