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Nunca, em nenhum ato eleitoral para 
as legislativas, a APD deixou de 
apresentar as suas propostas para 

os partidos incluírem nos seus programas 
eleitorais. Contudo, este facto não resulta de 
especial teimosia da APD mas da constatação 
de que a desistência não é opção, ainda que 
os resultados fiquem aquém do desejado. A 
natureza ideológica do poder em Portugal 
privilegia o setor financeiro em detrimento 
dos cidadãos. Se isso é assim com a gene-
ralidade da população, imagine-se com um 
sector tradicionalmente ostracizado como é 
o da deficiência. 

A questão da deficiência, da integração e da 
sociedade inclusiva não está no centro do 
discurso político. Pelo contrário, está ausente. 
Esta é uma baralha ideológica, mas também 
cultural. A sociedade não criou mecanismos 
de integração para uma verdadeira igualdade 
de oportunidades. A discriminação acontece 
em todos os sectores. Este é um caso de 
direitos humanos e como tal deve ser tratado 
e considerado.
Nós não vemos as pessoas com deficiência. 
Não as vemos socialmente, não as vemos 
no trabalho, não as vemos nos órgãos de 
comunicação social, nem nos programas de 

entretenimento. Simplesmente, não as vemos. 
E não as vemos porque são impedidas de 
participar na vida colectiva como cidadãos 
de plenos direitos, seja por via das barreiras 
físicas, seja por via das barreiras da comuni-
cação, seja todo um mundo de barreiras que 
se erguem como muros sem que disso nos 
demos conta. A batalha da APD é a de destruir 
esses muros, denunciando-os.
A APD apresenta sempre as suas propostas, 
não por teimosia abstrusa, mas pela convic-
ção de que é aos políticos que cabe andar à 
frente da sociedade e legislar no sentido de 
uma maior equidade social. Ou seja, exige-se 

aos políticos uma sensibilidade para olhar o 
futuro e agir em conformidade. O problema 
é a menoridade dos políticos que nos têm 
calhado em sorte. Incapazes de ver para 
além do seu tempo e muitas vezes até para 
além do seu umbigo, estes políticos que nos 
têm governado não têm sentido de futuro. E, 
assim, as propostas da APD, que contêm no 
seu âmago a esperança num futuro melhor, 
acabam por morrer, aniquiladas pelas maiorias 
no Parlamento. Só que, nesta batalha, não há 
lugar para desistentes, como provam as con-
quistas que aqui e ali vão acontecendo. E não 
se esqueça que o voto também é uma arma.

Esperança num futuro melhor

Pág. centrais

Propostas da APD para a nova legislatura
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ACTUAL

Nas análises sobre dinâmicas territoriais e regio-
nais em Portugal, as divisões entre Litoral e In-
terior sobressaem nos modelos explicativos que 
nos dão conta de assimetrias territoriais: na dis-

tribuição populacional e composição sócio-demográfica, 
nos sectores de actividade económica, nos ritmos de de-
senvolvimento. De que forma estas assimetrias territo-
riais se reflectem na vida das pessoas com deficiência? 
Com o objectivo de conhecer melhor o modo como as as-
simetrias territoriais se reflec-
tem na  vida e na experiência 
das pessoas com deficiência 
em Portugal, durante 2015 a 
APD promove o projecto “De-
ficiência e Capacitação: Entre 
Litoralidade e Interioridade”, 
desenvolvido em parceria com 
a Númena - Centro de Inves-
tigação em Ciências Sociais e 
Humanas e com a Ponte Mar-
gem - Centro de Recursos sobre 
Discriminação Social e finan-
ciado pelo Programa de Apoio 
a Projectos pelo INR, I.P.2015. 
Trata-se de um projecto-piloto a 
realizar nos territórios de Braga, 
Chaves, Évora e Lisboa, que 
incide sobre problemas, neces-
sidades e desafios enfrentados por pessoas com deficiência 
em diferentes dimensões das suas vidas: educação, saúde, 
habitação, emprego, actividades culturais e recreativas, 
cidadania, acesso a bens e serviços. Tem como principal 
linha orientadora a participação activa das pessoas com 
deficiência na formulação de propostas de intervenção e 
recomendação a nível de políticas públicas locais através de 
procedimentos de investigação-acção, abordagem específica 
em ciências sociais que articula dois objectivos principais: 
visa uma transformação da realidade em paralelo com a 
produção de conhecimento sobre a realidade a transformar. 
Em cada território serão utilizadas metodologias qualitati-
vas e participativas, de forma a envolver as pessoas com 

deficiência no desenvolvimento do diagnóstico participati-
vo local, nomeadamente através de grupos focais (focus 
groups) - um espaço para discussão e elaboração em grupo, 
a partir da experiência pessoal - e de entrevistas individuais 
mais aprofundadas. Em Dezembro de 2015 temos encontro 
marcado para discussão e debate dos principais resultados 
do projecto, de forma a recolher contributos adicionais. 
Enquanto associação de defesa e promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência, a APD abrange todas as tipologias 

de deficiência e desenvolve uma 
intervenção de âmbito nacional 
estruturada através de delega-
ções locais e distritais. O projecto 
“Deficiência e Capacitação: En-
tre Litoralidade e Interioridade” 
é desenvolvido em colaboração 
com as delegações de Braga, 
Chaves, Évora, Lisboa e Sintra.  
A importância atribuída à ex-
periência pessoal e social das 
pessoas com deficiência no 
processo de pesquisa implica 
necessariamente o reconhe-
cimento de uma competência 
de pesquisa aos praticantes do 
social. Desta forma, entende-se 
que as associações de pessoas 
com deficiência são também lu-

gares de criação de conhecimento e que as pessoas com 
deficiência podem ter um papel importante enquanto pes-
quisadores práticos, a partir da sua experiência intelectual, 
corporal e sensível. Permitindo desta forma fazer emergir a 
figura do pesquisador colectivo, como refere René Barbier, 
na articulação entre investigação e acção: entre elaboração 
intelectual e teórica, experiência pessoal e trabalho de terreno.  
Procurando ir assim também ao encontro do lema “Nada 
sobre nós sem nós!” defendido pelo movimento interna-
cional de pessoas com deficiência, que a APD incorpora. 

Isabel Margarida Freitas Ponte Margem - Centro de Recursos sobre 
Discriminação Social Númena - Centro de Investigação em Ciências Sociais 

e Humanas

Deficiência e Capacitação: 

É reconhecido e documentado que as pessoas com deficiência constituem 
um segmento da população especialmente vulnerável à pobreza e exclusão 
social. Adicionalmente, encontram-se numa situação de grande invisibilidade 
social, em resultado de processos sócio-históricos de desigualdade estrutural 
e discriminação social.

As associações de 
pessoas com deficiência 
são também lugares de 

criação de conhecimento 
e que as pessoas com 

deficiência podem ter um 
papel importante enquanto 
pesquisadores práticos, a 
partir da sua experiência 

intelectual, corporal e 
sensível.

Entre Litoralidade 
e Interioridade

Projectos APD 2015
Deficiência: litoralidade e 
interioridade

“Deficiência: litoralidade e interioridade” é um 
projeto piloto a realizar na zona de Lisboa, 
Évora, Braga e Chaves que tem como 
finalidade desenvolver um conhecimento 
aprofundado sobre as assimetrias verificadas 
no litoral e no interior e o seu impacto 
nas condições de vida das pessoas com 
deficiência, envolvê-las na discussão 
dos seus problemas e as soluções para 
os ultrapassar. Tem como principal linha 
orientadora a de potenciar a participação 
ativa das pessoas com deficiência na 
igualização de oportunidades.

Capacitação/Participação/
Inclusão
O projecto visa a captação de crianças e 
jovens com deficiência, de ambos os sexos 
para a prática de actividade física regular 
dando a conhecer os benefícios decorrentes 
desta prática ao nível físico, mental e social 
e, através dos jogos de equipa, promover 
as capacidades sociais visando a inclusão 
social.

Objectivos:
- Incrementar, alargar e dinamizar novas 
modalidades;
- Incentivar a prática de actividade física 
regular dos jovens com deficiência;
- Promover a sua inclusão social através 
da prática e apresentação pública de 
vários desportos adaptados nas acções 
da actividade regular das competições 
nacionais e nas escolas, com o envolvimento 
da comunidade educativa e da população 
em geral;
- Promover a participação cidadã dos jovens 
com deficiência.

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

Chaves, a norte de Trás-os-montes
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EDITORIAL

Eleições à porta
Eleições à porta!... Seja Deus Louvado!... 
Pois é verdade, vamos ter eleições, opor-
tunidade para os povos, neste caso os 
portugueses, definirem o caminho que 
querem. Há décadas que nos habituámos 
a votar em forças ou pessoas que ape-
nas nos têm traído. É, pois, necessário 
mudarmos a agulha da linha para onde 
nos leva este combóio. Não podemos 
continuar a apoiar os morgados que nos 
têm louvado para a miséria, enquanto 
uma minoria beneficia com ela.
Desde 1976 que temos tido várias expe-
riências, cada qual pior que a anterior, 
isto porque não aprendemos que mudam 
as pessoas dos partidos do dito “arco do 
poder”, ou “arco da dívida”, como dizem 
outros, mas os interesses que defendem 
são os mesmos. Temos pois que pen-
sar maduramente, analisar quem esteve 
sempre connosco e quem, ao longo dos 
tempos, nos tem enganado. Posso propor, 
sem medo de pecar, que teremos que 
nos voltar para aqueles que, pelas suas 
posições e pelas suas acções, muitas 
vezes silenciadas pelos grandes órgãos 
de comunicação social nas mãos dos 
poderosos, mais perto estão do espírito 
do 25 de Abril de 1974. Para as gerações 
mais novas isto não é fácil, mas devem 
procurar informar-se, e aos mais antigos 
cabe a tarefa difícil de informar o que 
propomos.
Não nos é possível sermos nós a indicar 
qualquer ou quaisquer nomes partidários, 
pois estaríamos a fazer o mesmo papel 
vergonhoso dos chamados grandes ór-
gãos de comunicação social, mas pode-
mos, sim, pedir às pessoas que pensem e 
que julguem o que se passou nos primei-
ros anos da gloriosa revolução, que trans-
formou verdadeiras coisas em pessoas, e 
nos tempos que depois se seguiram, em 
que nos retiraram direitos conquistados, 
primeiro lentamente e agora à descarada. 
Sabemos que as sociedades e as pessoas 
não mudam radicalmente dum dia para 
o outro, especialmente para o verdadeiro 
Norte, porque muitos são os oportunistas 
políticos que se apresentam como "sal-
vadores da pátria" e depois são piores 
que os outros. Há organizações que, não 
"saindo da cartola" dum qualquer mago, 
podem modificar as coisas. Sejamos nós 
capazes de ultrapassar preconceitos de 
várias décadas e acreditar mais nos actos 
do que nas palavras abundantemente pro-
pagandeadas pela tal comunicação social.

António Matos de Almeida

Entre a esperança e a crise no Associativismo

Verdade, Probidade, 
Projecto, Princípios

OPINIÃO

Desde 2000, o movimento as-
sociativo é atravessado  por 
larga/grave crise, ou crises; a 
proclamação de 2003 «Ano 

Europeu das Pessoas com Deficiên-
cia» fez nascer certa esperança: que a 
inclusão se transformasse em agenda 
da Europa;  as organizações represen-
tativas daqueles cidadãos fossem efec-
tivamente reconhecidas, valorizadas e 
consideradas, como foi reivindicado, 
como instrumentos insubstituíveis nessa 
actividade ciclópica de «embaixadoras 
da inclusão».
Esperança vã, porque o AEPD foi «ro-
tundo fracasso», pois, justamente nesse 
ano, iniciou-se o prelúdio da mais dura 
crise da inclusão. 2010, «Ano europeu 
de Combate à Pobreza» parecia reavivar 
algum alento; outra formidável desi-
lusão! A Europa desterrou quaisquer 
políticas sociais, inclusão abrangida, e, 
em consequência, organizações. Sendo 
verdade que, entre nós, tudo foi feito 
para sufocar estas realizações desen-
volvidas na Europa, todos os países 
viram desmoronar-se aspirações de 
recorte social.
Quem acompanhasse, em Portugal, o 
AEPD, envergonhar-se-ia face ás tro-
pelias promovidas pela comissão criada 
para organizar as actividades; em dado 
momento, face à desorientação da fa-
migerada comissão, o mesmo CNRIPD 
optou por vulnerar a legalidade, para 
dar cobertura àqueles despropósitos.
Desta sumária introdução conclui-se que 
esta crise, certos desvarios, a própria 
secretaria de estado para a reabilita-
ção – 2005/2011 – foram: «coveiros da 
inclusão»; «carrascos» das organiza-
ções das pessoas com deficiência, não 
se salvando mesmo as submissas, as 
prestadoras de serviços.
A década 80 (sé.c XX) iniciou a contra 
revolução social; os poderes, temero-
sos da energia do universo associativo, 
forjaram mecanismos de controlo das 
organizações; estas, por ilusão, sub-
meteram-se, esperando fartas benes-
ses, julgando alargar, ao infinito, a sua 
influência, com evidente aplauso duma 
plêiade de técnicos que pressentiam o 
crescimento dos proventos; as raras 
organizações que recusaram submissão 
foram ostracizadas, com cumplicidade 

das «bem comportadas» e perseguidas 
pelos poderes, cujos traços ditatoriais 
emergiam. As pessoas com deficiência 
foram seduzidas, permitiram-se desva-
rios, estimularam-se promoções isentas 
de critério, baseadas na obediência,  e 
instalou-se o conformismo. Este quadro 
capitulacionista cresceu com a dinami-
zação da formação profissional, face 
aos prometidos caudais de dinheiro 
anunciados; durante certo tempo, houve 
favores, alguns logros, mas, passada a 
bonança, retornou o marasmo, foram-
-se desvanecendo sonhos e a exclusão 
espalhou-se, sem pena nem glória.
Outro fenómeno prejudicial traduziu-se 
num criticismo leviano das associações; 
surgiram «falsos profetas», porta vozes 
do mito; vendiam, com calculado des-
pudor, ilusões, demoliam tudo, sempre 
que auferissem benefícios; entre essas 
ilusões destacaram-se «as novas tecno-
logias» - posto que grande conquista – 
porque pareciam «fazer milagres»; esses 
pregoeiros da «ilusão» gozam, ainda, de 
considerável acolhimento entre incautos, 
são arautos de qualquer poder, guiados 
pelo «olfacto» dos seus interesses.
As organizações que não aderiram a 
este clima de fantasia, a esta rendição, 
à destruição desse vasto elenco de direi-
tos, designado «inclusão», têm passado 
«calvários de tormentos».

Quando, em 1980, se realizou o primeiro 
Congresso Nacional de Deficientes, 
que aprovou esse corpo de propostas 
que, um ano após, receberia consagra-
ção universal, foi desencadeada feroz 
campanha de intoxicação; certa elite 
desvalorizou os congressos, mas, ex-
cepto acutilante verborreia agradável aos 
poderes, longe da evolução internacional 
dos paradigmas da inclusão, não apre-
sentou alternativas, quer à dinamização, 
quer às reivindicações aprovadas.
Nos 30 anos de adesão à Europa, as 
organizações agiram em duas linhas 
paralelas: as que cederam autonomia/
independência, as que resistiram, guar-
dando, zelosamente, esses atributos 
distintivos/identitários.  
A crise e o austericídio promovidos, nos 
últimos quatro anos, revelaram, com 
espantosa claridade, o que  algumas 
organizações tinham afirmado:  a inclu-
são depende de requisitos inspirados em 
modelo social humanista, antagónico 
às tendências retrógradas dominantes 
na Europa e com forte acolhimento no 
actual poder.
 
A recusa da inclusão, o favore-
cimento da exclusão não são 
fatalidades!
O cansaço desta conjuntura hostil ás 
pessoas com deficiência, o pavor deste 
cortejo de calamidades, são reversíveis; 
É-nos oferecida, agora, oportunidade 
de mudança!
 É forçoso acabar com hipocrisias! Fingir, 
hoje, que as organizações são neutras, 
que não devem intervir na urgente trans-
formação social, reabilitando o modelo 
«inclusão» é engano desonesto, falácia 
que «dá rendimento»,  enchendo os 
bolsos aos seus vendilhões.
A dignidade, os direitos humanos dos 
nossos companheiros com deficiência, 
a nossa indeclinável cidadania, o nosso 
compromisso, o nosso projecto/princí-
pios, a nossa meritória tradição de luta, 
são exortação gritante à proclamação:
As pessoas com deficiência, os dirigen-
tes das suas organizações genuínas (li-
bertas de subserviências) hão-de acon-
selhar, sem tibieza, os representados 
a avaliar os projectos, especialmente a 
vertente inclusiva, quando votarem, no 
próximo acto eleitoral.    

+

A recusa da 
inclusão, o 

favorecimento da 
exclusão não são 

fatalidade!
 O cansaço desta 
conjuntura hostil 
às pessoas com 

deficiência, o pavor 
deste cortejo de 
calamidades, são 
reversíveis; É-nos 
oferecida, agora, 
oportunidade de 

mudança!
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CENTRAIS

Propostas aos Partidos Políticos 

Segundo estimativas da Comis-
são Europeia, 16% da população 
tem uma deficiência. Mais de um 
milhão de cidadãos em Portugal 

não têm assegurado o acesso aos mais 
elementares bens e serviços e viu as medi-
das de austeridade agravarem ainda mais 
as suas vulneráveis condições de vida.
A  Associação Portuguesa de Deficientes 
apresenta um conjunto de propostas, orien-
tações e medidas de defesa e promoção 
dos direitos das pessoas com deficiência, 
baseadas nos princípios gerais da Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, apelando aos partidos políticos 
candidatos às eleições legislativas que as 
integrem nos seus programas eleitorais.

1. Afirmação da dignidade dos 
cidadãos com deficiência
A dignidade da pessoa humana exige do 
Estado, não só respeito e proteção, mas 
garantia de efetivação dos direitos dela de-
correntes. O isolamento e a pobreza cons-
tituem atentados à dignidade da pessoa 
humana, limitam a autonomia individual, 
incluindo a liberdade de opção de vida e 
a independência. 
O montante da pensão social de invalidez 
é indigno de um País cuja Constituição o 
afirma como “república soberana baseada 
na dignidade da pessoa humana e na von-
tade popular e empenhada na construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária”. 
É fundamental rever o montante da pensão 
social de invalidez de forma a colocar as 
pessoas nestas condições acima do limiar 
da pobreza, bem como rever os montantes 
dos complementos às pensões. É sabido 
que os agregados familiares que integram 
pessoas com deficiência, por ausência de 
respostas ao nível de equipamentos e de 
serviços de assistência de terceira pessoa, 
vêem-se muitas vezes coagidos a que um 
dos seus elementos prescinda do empre-
go para prestar este tipo de apoios. Urge 

criar respostas ao nível dos equipamentos 
sociais e de assistência de terceira pessoa 
que complementem o apoio familiar. É uma 
solução geradora de emprego e, para além 
disso, permite que todos os elementos do 
agregado familiar possam contribuir para 
aumentar o rendimento da família. 
A decisão de acabar com o 4.º e 5.º es-
calões do abono de família, bem como o 
fim da majoração do abono nas famílias 
com menos rendimentos, contribuiu para 
o aumento da pobreza, particularmente da 
pobreza infantil. Propõe-se a reposição dos 
escalões do abono de família e majoração 
desta prestação para os agregados com 
rendimentos mais baixos, dando particular 
atenção aos agregados familiares com 
crianças e jovens com deficiência.
Considerando que as pessoas com defi-
ciência têm despesas acrescidas resul-
tantes da interacção da deficiência com o 
meio ambiente propõe-se o aumento das 
deduções à colecta, em sede de IRS, para 
pessoas com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%.
Considerando ainda que os trabalhadores 
com deficiência sofrem um desgaste físico 
e psicológico muito superior aos restantes 
trabalhadores,  em resultado das barreiras 
físicas e atitudinais, propõe-se que as pes-
soas com incapacidade igual ou superior 
a 60%, atestada por entidade competente 
para o efeito, possam beneficiar da redução 
da idade da reforma sem qualquer penali-
zação, nos termos seguintes:
O reconhecimento do direito à pensão 
de velhice fixada para os 65 anos, será 
reduzida por um período equivalente ao 
que resulte da aplicação ao tempo efectivo 
de trabalho dos seguintes coeficientes:
a) De 0.25, nos casos em que o trabalhador 
possua um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%;
b) De 0.50, nos casos em que o trabalhador 
possua um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60% e necessite de assistência 

de terceira pessoa para o desenvolvimento 
de actos indispensáveis à satisfação das 
necessidades humanas básicas.
Há um número considerável de pessoas 
com deficiência, particularmente com de-
ficiência visual, que sendo consideradas 
aptas para trabalhar não conseguem in-
tegrar o mercado de trabalho e não têm 
direito a qualquer prestação social. Será, 
pois, da maior justiça social possibilitar 
uma prestação que assegure um nível 
mínimo de protecção social às pessoas 
com deficiência em situação de desem-
prego persistente e involuntário, que não 
estejam abrangidas por outros mecanismos 
de prestação social.

2. Não discriminação e igualdade 
de oportunidades
 A não discriminação das pessoas com 
deficiência está contemplada num vasto 
conjunto de instrumentos nacionais, euro-
peus e internacionais, o que não impede 
que as pessoas com deficiência sejam alvo 
de atitudes e práticas discriminatórias em 
todas as áreas da vida. Um dos exemplos 
mais paradigmáticos da discriminação de 
que são objecto as pessoas com deficiência 
é o acto eleitoral. De facto, a inviabilização 
do acto de votar em condições iguais às 
de todos os cidadãos constitui um grave 
atentado aos mais elementares direitos 
políticos e, no entanto, muitas das assem-
bleias de voto são inacessíveis a pessoas 
com mobilidade condicionada e o próprio 
boletim não possibilita que os cegos pos-
sam votar sem recurso a uma terceira 
pessoa. A acessibilidade das assembleias 
de voto e o recurso ao voto electrónico são 
uma exigência premente. 
Esta não é contudo a única área em que 
os cidadãos com deficiência são discri-
minados. Há violações sistemáticas dos 
direitos fundamentais que consistem no 
condicionamento do exercício dos direitos 
económicos, políticos sociais, culturais, 

nomeadamente no acesso à educação 
inclusiva e de qualidade, ao emprego, à 
informação e à comunicação, entre outras. 
Na educação urge rever a legislação em 
vigor e definir uma política de educação 
inclusiva e de qualidade planeada com a 
participação da comunidade educativa, os 
pais, as organizações não-governamentais 
e os peritos, através da partilha de saberes 
no processo de inclusão. As grandes linhas 
orientadoras da educação inclusiva devem 
ter presentes os seguintes princípios: valo-
rizar o processo de aprendizagem, relevan-
do a interacção e aprendizagem mútuas; 
diminuir a elevada concentração de alunos 
por escola, pela influência negativa que tem 
no processo de inclusão e aprendizagem; 
garantir a criação das equipas multidisci-
plinares com a composição exigível e em 
número suficiente; adaptar os currículos 
de acordo com os ritmos, capacidades 
e necessidades dos alunos; assegurar o 
investimento na formação inicial e contínua 
dos professores do ensino regular e dos 
professores especializados, educadores 
e auxiliares de educação; garantir que os 
alunos com NEE permaneçam na comuni-
dade educativa da sua área de residência, 
assegurando o apoio centrado na sala de 
aula; adoptar medidas sistematizadoras 
e clarificadoras de intervenção educativa 
precoce tendo como base o apoio à fa-
mília e a modificação dos ambientes de 
aprendizagem, para que a criança possa 
beneficiar de uma educação apropriada às 
suas capacidades e necessidades; assegu-
rar às escolas e os meios necessários para 
adaptações permanentes que permitam a 
inclusão; apoiar a investigação, recolha, 
tratamento e divulgação dos dados; garantir 
a interacção da comunidade educativa e 
científica.
O subsídio de educação especial é uma 
prestação social que se destina a assegurar 
a compensação de encargos económicos 
para famílias com crianças e jovens com 

Inclusão: desafio para a XIII 
legislatura
A deficiência conheceu, ao nível da percepção dos direitos das pessoas com 
deficiência, uma evolução considerável a partir da década de 80, com a proclamação 
do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. O mesmo não aconteceu na 
efectivação destes direitos, muito embora o Estado Português tenha ratificado a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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que a sua destruição terá na saúde dos 
cidadãos portugueses, particularmente 
dos mais desprotegidos. Devem garantir 
o acesso à prestação de cuidados de 
saúde diferenciados e indiferenciados, a 
disponibilização gratuita de medicamen-
tos, suplementos dietéticos e produtos 
de aplicação frequente; a disponibili-
zação atempada de ajudas técnicas; o 
acesso aos serviços de reabilitação e 
habilitação psicológica e funcional; a 
descentralização dos centros de pres-
tação de cuidados médicos específicos, 
como centros de hemodiálise e cen-
tros de laringectomia a nível nacional; 
atribuição de transporte de doentes a 
pessoas com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60% independentemente 
da situação económica e do tipo de 
deficiência.
Assegurar o direito a habitação própria 
às pessoas com deficiência, nomeada-
mente através da atribuição do subsídio 
de renda para as mais carenciadas, 
independentemente da data da cele-
bração do contrato de arrendamento; 
definição de medidas legislativas que 
obriguem os senhorios a autorizar obras 
de acessibilidade na habitação. 

3. Garantir a participação e 
inclusão plena e efectiva na 
sociedade
A participação e inclusão das pessoas 
com deficiência estão dependentes da 
eliminação de um conjunto vasto de 
obstáculos que, por si só, ou no seu 
conjunto, limitam ou impedem a igual-
dade de direitos e de oportunidades. O 
conceito de vida independente assenta 
em valores, princípios e práticas, no-
meadamente da consciencialização 
das pessoas com deficiência sobre os 
direitos que lhes assistem, de um am-
biente sem barreiras, de transportes 
acessíveis, da prestação de assistência 
pessoal, da disponibilização de ajudas 
técnicas adequadas, de acesso aos 
bens e equipamentos disponíveis para 
a sociedade em geral. 
Iniciar o processo de vida independente 
que, para além da eliminação dos obs-
táculos à inclusão, inclua a criação de 
um serviço de assistentes pessoais com 
formação nas várias áreas: assistência 
pessoal (ajudar a levantar, a tomar ba-
nho, a vestir, etc), serviços domésticos 
(ir às compras, limpar, etc.) e serviços 
sociais (apoio no emprego, ir ao cinema, 
visitar amigos).
Pagamento directo às pessoas com 
deficiência para contratarem os assis-
tentes pessoais calculado o montante 
em função das horas necessárias e do 
custo/hora do serviço. Os benefícios 
deste serviço traduzem-se na melhoria 
da auto-estima da pessoa com deficiên-
cia e da sua auto-confiança; incentiva o 
desenvolvimento de sistemas e serviços 
de apoio mais inovadores, flexíveis e 

personalizados; alivia a pressão sobre 
os membros da família e outros pres-
tadores de cuidados informais; dar às 
pessoas com deficiência mais oportu-
nidades de participar plenamente na 
vida económica e social da comunidade.
As pessoas com deficiência, através 
das suas organizações representati-
vas, devem poder intervir em todo o 
processo de elaboração de políticas e 
medidas que directa ou indirectamente 
as afectem. Para garantir a eficácia 
desta representação deve ser criado 
um Órgão Consultivo, na dependência 
do Conselho de Ministros para a política 
nacional de igualdade de oportunida-
des, constituído por organizações de 
pessoas com deficiência, de âmbito 
nacional, devendo estas organizações 
ter representatividade proporcional ao 
número de associados. 

4. Acessibilidade e mobilidade
A acessibilidade é uma questão trans-
versal que tem implicações no aces-
so a actividades tão diversas como, a 
educação, a formação, o trabalho, a 
saúde, a cultura ou lazer, a participação 
cívica, entre outros, seja nas grandes 
áreas metropolitanas, seja nas vilas e 
aldeias do espaço rural, e atinge todos 
os estratos sociais e económicos da 
população portuguesa. Assim, decor-
re óbvia a importância de se planear, 
executar, monitorizar e avaliar uma 
Política de Acessibilidade e Mobilidade 
multinivelada horizontalmente (trans-
versalidade sectorial) e verticalmente 
(a nível nacional, regional e municipal), 
aproveitando, entre outros, o financia-
mento dos fundos estruturais para o 
período 2014/2020.
É urgente definir um plano sério de 
eliminação de barreiras físicas no meio 
edificado e via pública, definindo ob-
jectivos, estratégias e prioridades bem 
como metas qualitativas e quantita-
tivas. Monitorizar, de forma partilha-
da, a implementação das acções e o 
cumprimento das metas e objectivos, 
assinalando os desvios e propondo 
correcções necessárias.
O conceito de Design Universal tem 
por objectivo: “conceber, produzir e 
comercializar produtos, serviços, siste-
mas e ambientes correntes que sejam 
acessíveis e utilizáveis por todos, tanto 
quanto possível sem a necessidade de 
adaptações ou de desenho especial.”
As adjudicações de obras, produtos, 
equipamentos, bens e serviços públicos 
devem privilegiar as propostas que as-
segurem a facilidade de utilização por 
todos os cidadãos, incluindo as pessoas 
com deficiência. 
A participação das pessoas com defi-
ciência na vida em sociedade depende, 
em grande medida, da possibilidade de 
se moverem o mais autonomamente 
possível. Em Portugal esta mobilidade 

deficiência permanente até aos 24 anos 
resultantes da aplicação de medidas edu-
cativas especiais, tais como por exemplo, 
terapia ocupacional, sendo regulamentado 
pelo Decreto Regulamentar nº 14/81 de 7 
de Abril. Com o protocolo de colaboração 
celebrado para o ano lectivo 2013/2014 
entre o Instituto de Segurança Social (ISS) 
e a Direcção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGESTE) verificou-se a altera-
ção de alguns critérios de atribuição desta 
prestação, assim como a diminuição drás-
tica do número de beneficiários e da verba 
disponível para este subsídio. Propõe-se, 
portanto, a revisão do Decreto Regulamen-
tar que concede o subsídio de educação 
especial, as condições de atribuição e o 
reforço das verbas disponíveis para esta 
prestação social.
As políticas de emprego devem considerar 
medidas destinadas a preparar e dotar de 
conhecimentos as pessoas com deficiência 

para que estes possam alcançar os níveis 
de competência e habilitações necessários 
para beneficiarem das oportunidades de 
emprego; que ajustem o meio ambiente às 
suas necessidades específicas, tais como 
acessibilidade ao meio edificado, ao local 
de emprego, ao posto de trabalho, adapta-
ções dos equipamentos; que promovam 
o trabalho remunerado, a diversificação 
dos incentivos para empregadores; cria-
ção de programas e criar serviços que 
permitam às pessoas com deficiência 
encontrar emprego e nele progredir; a re-
gulamentar a quota de emprego no sector 
privado; a sensibilizar os empregadores 
para as capacidades e potencialidades 
das pessoas com deficiência.
As políticas de saúde devem respeitar e 
melhorar o Serviço Nacional de Saúde 
de que Portugal já se orgulhou e que 
hoje está seriamente comprometido, 
com todas as consequências negativas 

Continua na pág.7

Mais de um milhão de cidadãos em 
Portugal não têm assegurado o acesso 
aos mais elementares bens e serviços 

e viu as medidas de austeridade 
agravarem ainda mais as suas 
vulneráveis condições de vida.
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Despacho normativo n.º 7-B/2015
DR n.º 88, Série II de 07/05/2015
Estabelece os procedimentos da matrícula e 
respetiva renovação, as normas a observar na 
distribuição de crianças e alunos, constituição de 
turmas e período de funcionamento dos estabele-
cimentos de educação e de ensino;

Portaria n.º 140/2015
DR n.º 97, Série I de 21/05/2015
Regulamenta o funcionamento dos Gabinetes de 
Inserção Profissional;

Despacho n.º 6478/2015
DR n.º 112, Série II de 11/06/2015
Despacho que estabelece a verba para finan-
ciamento dos produtos de apoio destinados às 
pessoas com deficiência e com incapacidade 
temporária;

Portaria n.º 175/2015
DR n.º 113, Série I de 12/06/2015
Regulamenta o Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Central do Estado 
(PEPAC) e revoga a Portaria n.º 18/2013, de 18 
de Janeiro;

Despacho n.º 6553/2015
DR n.º 113, Série II de 12/06/2015
Concessão de crédito bonificado à habitação a 
pessoa com deficiência, outras condições neces-
sárias à aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 
7.º da Lei n.º 64/2014, de 26 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 107/2015
DR n.º 115, Série I de 16/06/2015
Suspende o regime de atualização anual das pen-
sões por incapacidade permanente e por morte 
resultantes de acidente de trabalho, previsto no 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de 
Abril;

Decreto-Lei n.º 108/2015
DR n.º 116, Série I de 17/06/2015
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
290/2009, de 12 de outubro, criando a Marca 
Entidade Empregadora Inclusiva, reforçando os 
apoios à qualificação, aos centros de recursos 
e ao emprego apoiado, bem como ajustando 
algumas matérias em função da implementação 

do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação 
das Pessoas com Deficiência e Incapacidade;

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2015/A
DR n.º 116, Série I de 17/06/2015
Cria o Complemento Especial para o Doente 
Oncológico – CEDO;

Portaria n.º 183/2015
DR n.º 119, Série I de 22/06/2015
Estabelece o enquadramento aplicável à medida 
INOV Contacto - Estágios Internacionais de 
Jovens Quadros;

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2015/A
DR n.º 119, Série I de 22/06/2015
Primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 15/2006/A, de 7 de abril, que estabe-
lece o regime jurídico da educação especial e do 
apoio educativo visando a criação de condições 
para a adequação do processo educativo aos 
requisitos das crianças e jovens com necessida-
des educativas especiais ou com dificuldades na 
aprendizagem, que impeçam o sucesso educativo;

Portaria n.º 184/2015
DR n.º 120, Série I de 23/06/2015
Fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio 
social prestados nas unidades de internamento 
e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) a praticar no 
ano de 2014 e revoga a Portaria n.º 360/2013, de 
16 de Dezembro;

Despacho n.º 7031-B/2015
DR n.º 121, Série II de 24/06/2015
Altera o regulamento de atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes do ensino superior;

Despacho n.º 7225/2015
DR n.º 126, Série II de 01/07/2015
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio;

Lei n.º 68/2015
DR n.º 131, Série I de 08/07/2015
Altera o Código do Imposto sobre Veículos, 
aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, 
introduzindo uma isenção de 50 % em sede de 
imposto sobre veículos para as famílias numero-
sas;

LEGISLAÇÃO ANÚNCIOS

Apelo à regularização de quotas
Apela-se a todos os sócios da APD 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  
já muito importante) mas é também uma ajuda financeira fundamental para a APD 
prosseguir as suas Atividades, num quadro generalizado de dificuldades.

Vende

2 baterias, marca Phoenix – Invacare, para cadeira electrica nr. DL 42i, 
50,00€/cada. 
Contacto 912821393

Falecimento 
No passado dia 28 de junho, após prolongada doença, faleceu o amigo Fernando 
Santos, dirigente da CNOD, da APD e activista da DDE, através da dinamização 
dum grupo de associados em Vendas Novas.
Exemplo de vida, porque, tendo sofrido vários acidentes vasculares cerebrais, 
sempre que recuperava, retomava, com inexcedível fortaleza, as nossas lutas, 
arvorando a bandeira da inclusão. 
Nesse concelho, tiveram lugar importantes acções de mobilização/luta pela 
inclusão: Vigília 03 de março de 2007, com 600 participantes; diversas reuniões, 
salientando o Encontro Distrital de Deficientes, com 120 participantes.
Perderam as pessoas com deficiência (a CNOD e APD) um denodado dirigente, 
sempre pronto para servir,  dedicado, probo, que nos deixa, já, perpétua 
saudade.

A Delegação Distrital de Leiria da APD assinou um 
protocolo de parceria com a empresa Global Care. 
Aos associados da APD basta apresentarem prova da 
sua condição de sócio para usufruirem dos descontos 
inscritos nesse protocolo.

Global Care

Clinica Médica

Pioneira na região de Leiria no serviço médico de urgência ao domicílio, já com 
cerca de três décadas de história, a Globalcare vem aumentando a sua oferta, 
aliando um serviço médico de qualidade à necessidade de ajudar a colmatar as 
carências existentes a nível da saúde e dos cuidados médicos em geral na região.
A Globalcare está aberta à população em geral e funciona em horário alargado, 
de modo a possibilitar o acesso a todos, tendo em conta as diferentes necessida-
des de cada utente, fornecendo serviços de saúde e bem-estar à população em 
geral, com a criação dum serviço com resposta imediata e sem filas de espera.
Sendo uma das suas principais áreas de actividade o serviço médico de urgência 
ao domicilio, a Globalcare dispõe de uma variedade de especialidades médicas 
para dar resposta a qualquer problema de saúde dos vossos associados, bem 
como serviço de enfermagem, na clínica ou ao domicílio, meios auxiliares de 
diagnóstico, entre outros serviços, como abaixo descritos.
Com uma abrangência distrital, a Globalcare tem convénios com várias entida-
des a nível nacional, tanto no âmbito da Medicina Curativa como na Medicina 
no Trabalho e Check-Up.
A Globalcare procura os melhores profissionais para dar resposta a todo o tipo de 
solicitações a qualquer hora do dia ou da noite. Orgulha-se de ter uma resposta 
imediata e especializada para cada utente em particular.
Somos a sua Unidade de Saúde Familiar Privada.

Av. Dr. Adelino Amaro da Costa Ed. Vale do Lis – 1o F, 2415-367 Leiria. 
Telefone: 244 824 700; Fax. 244 824 800; e-mail: geral@globalcare.pt
NIF: 505 029 723. Matriculada na Cons. do Reg. Comercial de Leiria n.o 7563 
Cap. Social € 15.000

Delegação distrital de Leiria
Protocolo com a Global Care
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ENCONTRO

Convocatória/Convite 

Às Pessoas com 
Deficiência

A DDE/APD  assiste, com profunda 
preocupação, à mais grave crise 
que afectou as pessoas com defi-
ciência, porque o actual governo 

renegou a inclusão, favoreceu a exclusão.
É incontestável o retrocesso de todas as 
políticas, programas, medidas promotoras 
da inclusão, substituídas por cruenta guer-
ra concretizada: na miserável política de 
saúde; nas ruinosas políticas sociais; na 
destruição da educação inclusiva. Desta-
camos, neste cortejo de actos ofensivos: a 
perseguição planificada às organizações, 
reais representantes das pessoas com 
deficiência; a redução de recursos às 
prestadoras de serviços.
A DDE/APD deplora o agravamento das 
consequências deste panorama na re-
gião Alentejo; por razões imperativas, foi 
forçada a reduzir a actividade na região 
mais castigada por esta crise imprevisível, 
por causa da  activa subversão do Estado 
de Direito.
Porque é preciso resistir, porque não ab-
dicamos do compromisso de defender 
os direitos humanos das pessoas com 
deficiência, porque jurámos fidelidade 
ao nosso projecto/princípios, realiza-
remos, Borba, 05 de Dezembro, 2015, o 
16º Encontro Distrital (tendencialmente 
regional) de Deficientes.
Convocamos/convidamos as pessoas 
com deficiência (prioritariamente da região 
Alentejo) a participar neste encontro, sem 
restrições, espaço de rejeição da exclusão, 
reclamação da mudança, rumo à inclusão.
Exortamos os destinatários: 1. a divulgar 
amplamente esta mensagem; 2. a partici-
par, porque, se não erguermos a voz, se 
permanecermos em silêncio, nada será 
feito para garantir a nossa dignificação.
A DDE/APD não tem capacidade de ga-
rantir as necessárias condições de mobi-

lização; quanto à região Alentejo, iniciou 
diligências para facilitar a deslocação a 
todas as pessoas com deficiência, espe-
rando acolhimento favorável aos apelos 
difundidos, explicando os motivos/objecti-
vos deste importante encontro, confiando 
na «aliança forte» na defesa da inclusão.
Recomendamos às pessoas com deficiên-
cia que, organizados, reforcem, junto das 
respectivas autarquias locais,  o pedido 
de transporte.
A DDE/APD não desconhece as dificulda-
des/sacrifícios para participar; não ignora 
as pesadas limitações económicas supor-
tadas pelas pessoas com deficiência; ao 
exortar à participação, incita à resistência 
na defesa de todos os nossos direitos 
consagrados em abundante legislação.
As denúncias, em testemunho liberto, os 
documentos, as propostas que debater-
mos/aprovarmos, traduzirão: a verdadeira 
dimensão da crise/exclusão; o real con-
texto da inclusão; a nossa determinação 
consciente na construção da sociedade 
inclusiva,que inclua, sem reservas, todos 
os seus membros.
Proclamarão:    o compromisso dos ór-
gãos de poder na execução imperativa 
do projecto inclusivo; na defesa de todos 
os direitos humanos das pessoas com 
deficiência; o reconhecimento das suas 
organizações no exercício das funções de 
diálogo/participação; o efectivo percurso 
rumo à construção da sociedade inclusiva.
Participar significará: resistir; reivindicar 
o estatuto de agente protagonista da in-
clusão; adesão/fortalecimento das nossas 
organizações, veículos/suportes insubsti-
tuíveis: da nossa dignidade, das nossas 
aspirações, das nossas lutas.
Nada sobre Nós, sem Nós!

O Presidente da DDE/APD

A Delegação Distrital de  Évora da APD realizará em Borba, 
a 5 de Dezembro, o 16º Encontro Distrital de Deficientes 
(tendencialmente regional).
Estão desde já, todos convidados

está muito comprometida devido à ina-
cessibilidade da maioria dos transportes 
públicos. Definir um plano de médio e 
longo prazo que permita contemplar de 
forma calendarizada e orçamentada a 
acessibilidade de todos os transportes 
que não estejam contemplados na le-
gislação actualmente em vigor. Regular 
o estacionamento na via pública, pos-
sibilitando a todas as pessoas deten-
toras do dístico de estacionamento, 

parquear gratuitamente nos parques 
existentes, a nível nacional. 
As pessoas com deficiência, particular-
mente com deficiência auditiva, visual 
ou com dificuldades de aprendizagem 

enfrentam sérios obstáculos no acesso 
à informação e comunicação o que as 
torna particularmente vulneráveis, se 
considerarmos a importância e velo-
cidade a que circula a informação na 
sociedade actual. 
Deve ser elaborado um Plano de Aces-
sibilidade à Informação e Comunica-
ção que integre os diferentes níveis 
da Administração Central, Regional 
e Local, nas suas várias vertentes: 

sinalização, sistemas de emergência e 
protecção civil, serviços de informação 
ao público, telefones públicos, órgãos 
de comunicação social e páginas Web, 
entre outros. 

APD Porto sempre activa
No passado dia 18 de abril, a Convite do Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, a APD Porto marcou presença na Cerimónia de Assinatura 
do Protocolo de Cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género, que se realizou no Salão dos Paços do Concelho.
No mesmo dia esteve presente na celebração do 42.º aniversário da APPACDM 
de Vila Nova de Gaia que decorreu junto ao teleférico, no Cais de Gaia.
A 26 de maio, esta delegação reuniu com o Presidente da Junta de Freguesia 
de Campanhã e, no dia 27 de maio, participou no Plenário Extraordinário e na 
Reunião do Conselho Local de Acção (CLAS) de Vila Nova de Gaia, no Auditório 
da Assembleia Municipal.
A convite da Porto Lazer, a 13 de Junho, a APD Porto participou num Jogo de 
Demonstração de Andebol em Cadeira de Rodas, no Pavilhão Rosa Mota, inte-
grado na iniciativa “Baixa em Forma”.
A 7 de julho, a delegação reuniu com a Confederação Nacional dos Organismos 
de Deficientes do Norte – CNOD e, a 10 de julho, reuniu com o Vereador do 
Pelouro da Habitação e Acção Social – Dr. Manuel Pizarro, nas instalações da 
Câmara Municipal do Porto.

É urgente definir um plano sério de 
eliminação de barreiras físicas no 

meio edificado e via pública, definindo 
objectivos, estratégias e prioridades 

bem como metas qualitativas e 
quantitativas. 

Continuação da pág.5
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NOTÍCIAS

AGENDA

Braga
Encontros Mensais com sócios
Nos próximos dias 12 de setembro e 3 outubro, a 
Delegação Distrital de Braga vai levar a cabo os Encontros 
Mensais com sócios. Lembramos os interessados que 
estes encontros se realizam na sede da APD Braga, 
sita Rua do Raio, em Braga, com início para as 14.30h. 

Assembleia e Magusto 
No dia 14 de novembro, 14.30h, a APD Braga realiza a 

sua Assembleia para aprovação, discussão do Plano de 
Atividades e Exercício para 2016, na sede da Delegação, 
sita na Rua do Raio n.º 2, em Braga.
No mesmo dia, depois da assembleia, realiza-se no mesmo 
espaço o já habitual Magusto para todos os sócios, com as 
afamadas castanhas e o vinho verde da Região. Apareçam!

Festa de Natal
No dia 12 de Dezembro, a partir das 14.00h, a Delegação 
de Braga da APD leva a cabo a sua Festa de Natal, no salão 
da Junta de Freguesia da Sé, onde terá a apresentação de 

muita música e várias atividades durante a tarde.
A Delegação oferece um lanche a todos os participantes no 
evento. Apareça e traga seus familiares e amigos.

Porto  
Período de férias
Informamos todos os nossos associados que durante o mês 
de Agosto as nossas instalações do Porto e de Vila Nova 
de Gaia se encontram encerradas para período de férias.

APD Braga ganha Taça de Portugal 2014/15

O Basquetebol em Cadeira de Rodas está mais uma vez 
de parabéns, a APD Braga BCR está mais uma vez de 
Parabéns, os nossos atletas e técnicos estão mais uma 
vez de Parabéns!!
No fim de semana de 27 e 28 de junho, realizou-se a 
Final Four da Taça de Portugal de BCR, no Pavilhão de 
Pousos em Leiria, com as duas meias finais, no sábado, 

entre APD Leiria vs. APD Paredes, em que Leiria venceu 
com facilidade por 46-27, e a segunda meia final entre 
APD Sintra vs APD Braga, com a vitória a sorrir a Braga 
pelos esclarecedores 39-48.
No domingo, foi  a Final entre a APD Leiria vs APD 
Braga, num ambiente difícil para qualquer equipa e 
com um inicio de jogo atónito por parte dos atletas de 
Braga em que Leiria consegue, a 4 minutos do fim do 
1º período, um parcial de 14-4. Após uma paragem de 
tempo técnico, pode dizer-se, a equipa transforma-se e 
começa a recuperar de uma forma tremenda, chegan-
do ao final do primeiro período a vencer por 14-16. O 
resultado ficou sempre a favor dos bracarenses a partir 
dessa altura, onde Braga conseguiu vantagens de 4 a 6 
pontos de diferença. A 1minuto e 20 segundos do final 
do jogo, Braga coloca-se a vencer por 42-48 e, a partir 
daí, foi apenas realizar uma gestão de tempo de jogo, 

acabando por vencer por 44-51, arrecadando assim a 
Taça de Portugal.
De relembrar que, no Campeonato Nacional ,a APD 
Braga ficou em 2º lugar, com os mesmos pontos que o 
1º (APD Leiria), apenas sendo resolvido o campeonato 
no confronto directo, em que Leiria levou vantagem por 
apenas (2 cestos). Enquanto que Leiria, para chegar à 
final, defrontou apenas equipas de qualidade muito inferior, 
relembre se que a APD Braga venceu nos quartos final 
a equipa de Alcoitão, na meia final APD Sintra e na final 
APD Leiria, em Leiria, revelando assim que, actualmente, 
é a equipa que melhor joga em Portugal.
Parabéns a todos, principalmente a quem nunca deixa 
de acreditar em nós e que nos apoia ao longo destes 
tempos, permitindo assim que nos realizemos no Desporto 
e na Vida.
Bem-hajam e Parabéns ao Basquetebol.

Basquetebol em Cadeira de Rodas

APD- Leiria implacável conquista todos os títulos desta época
Viseu, dia 30 de maio, APD-Leiria conquista a Taça de 
Portugal em ACR7.
Loulé, dia 06 de junho, APD-Leiria conquista a Taça de 
Portugal em ACR4.
Guarda, dia 20 de junho, APD-Leiria  sagra-se Campeã 
Nacional de Andebol em ACR 4.
Figueira da Foz, dia 27 de junho, APD- Leiria sagra-se 
Campeã Nacional em ACR7. 
A equipa de Andebol em Cadeira de Rodas da APD Leiria 
conquistou todos os títulos de todas as provas oficiais 
desta época 2014-2015.

Todas as finais foram disputadas com grande empenho, 
sempre contra APD – Braga que fez de tudo para conse-
guir também os títulos, no entanto as vitórias sorriram a 
APD – Leiria.
Querer, raça, determinação e nunca desistir foram as chaves 
para o sucesso nesta época invicta, sem nenhuma derrota.
Fazem parte da equipa de Andebol: Nuno Pedrosa, Manuel 
Sousa, Luís Ramos, Iderlindo Gomes, Patrícia Traquina, 
Marco Francisco, Cândido Delgado, João Pedro, Rafael 
Andino, João Queiroz e João Jerónimo (Treinador e atleta)".
Parabéns a todos!

Andebol em Cadeira de Rodas (ACR)


