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A 
realidade política mudou a par-
tir das eleições de 4 de outubro. 
As presidenciais apenas vieram 
confirmar que a popularidade ga-

rantida pelas TV’s ajuda, e de que maneira,  
às intenções de voto.  O relevante para as 
organizações de pessoas com dificiência é 
a capacidade ou não de aproveitarem este 
novo ciclo político para  fazerem reverter um 
conjunto de medidas que vieram agravar a 
já de si débil situação social das pessoas 
com deficiência e fazer avançar legislação 
que promova a vida independente e faça 

respeitar os direitos humanos postos em 
causa pela discriminação a que esta camada 
da população é alvo.
Temos um parlamento com uma maioria de 
deputados que suportam um governo que 
prometeu uma política diferente. Temos 
dois grupos parlamentares (CDU e Bloco de 
Esquerda) que tradicionalmente acolhem as 
reivindicações das pessoas com deficiência 
e temos mesmo um deputado eleito que 
vive a experiência de ser um cidadão com 
deficiência.
Portugal vive ainda acossado pelas institui-

ções financeiras e Bruxelas, por causa de 
uma dívida que é fruto de opções políticas 
e económicas de que os cidadãos são 
alheios. Estamos ainda a pagar os erros 
de um sistema financeiro irracional e sem 
fiscalização que, para além do mais, foi alvo 
de atividades fraudulentas. Vivemos numa 
camisa de forças chamada União Europeia, 
com uma Moeda Única que favorece so-
bretudo as economias fortes e penalizam 
as economias mais débeis como a nossa.
Isto é, vivemos tempos de dificuldades 
económicas e financeiras que dificultam 

a assumpção de políticas de inclusão ver-
dadeiramente eficazes e completas. Há 
um caminho a percorrer e, como todos os 
caminhos, percorre-se aos poucos, metro 
a metro, km a km. É a planificação desse 
caminho, o tempo e a forma de o percorrer 
que pode já começar a ser traçado. Esse é 
o nosso desafio, o desafio que convidamos 
o governo a abraçar. Na certeza de que nós 
não vamos abdicar nem desistir dos nossos 
objetivos. 45 anos de vida e de luta são a 
prova da nossa perseverança.

Tempo de traçar caminhos para a sociedade inclusiva
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NOTÍCIAS

Vem praticar desporto connosco

A iniciativa "Vem praticar desporto con-
nosco" visa a promoção e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com defi-
ciência através da prática desportiva e que 
simultaneamente visa reforçar as várias 
equipas de desporto adaptado da APD 
e criar condições para que mais equipas 
possam surgir.
 "Quem não pratica desporto, não sabe o 
que perde. É muito importante conseguir 
trazer mais jovens e mais elementos do 
sexo feminino para o desporto adapta-
do. A prática desportiva traz benefícios 
a todos os níveis. É nossa função como 
dirigentes desportivos dar as melhores 
condições possíveis aos nossos atletas. 
Só assim conseguiremos melhores re-
sultados desportivos nacionais e inter-
nacionais (por ex. Jogos Paralímpicos).  
Entrem em contato connosco. Não te-
nham medo. Estamos cá para vos ajudar 
e receber de braços abertos", declara o 
Coordenador Nacional Bruno Lopes.

"Vem praticar desporto connosco" é o mote da campanha de captação de novos atletas, 
organizada pelo Departamento Nacional de Desporto.

História do desporto adaptado 
Em 1944, Ludwig Guttman através de um 
programa de reabilitação no Stoke Man-
deville Hospital, em Inglaterra, adaptou os 
desportos existentes para a utilização de 
cadeiras de rodas. Os ‘World Stoke Man-
deville Wheelchair Games’, em 1947, foram 
os primeiros jogos a serem organizados.O 
Basquetebol em cadeira de rodas surgiu 
então como o primeiro desporto adaptado 
a nível Mundial. 
Em Portugal, a modalidade surgiu, ver-
dadeiramente enquanto tal, no final dos 
anos 70, no meio hospitalar por via do 
C.M.R. Alcoitão, quando por consequên-
cia da Guerra do Ultramar começaram 
a aparecer os primeiros deficientes das 
forças armadas. 
A primeira equipa de desporto adaptado foi 
a do C.M.R. Alcoitão e começou a haver 
competição regular (torneios e campeo-
nato nacional e etc....), desde a década 
de 80. A par, desenvolveu-se de algum 
modo, o atletismo, modalidade praticada 
na altura por boa parte dos praticantes de 
basquetebol em cadeira de rodas devido 
à escassez de atletas. 
Desde a sua fundação em 1972, que a 
APD sempre deu enorme relevo à prática 
desportiva adaptada enquanto factor para 
a melhoria da qualidade de vida e inclusão 

das pessoas com deficiência. 
Neste momento em Portugal, praticam-
-se cerca de uma dezena de desportos 
adaptados (basket, ténis, natação, atle-
tismo, remo, canoagem, ténis de mesa, 
boccia, goalball, equitação, esgrima, judo, 
vela, etc.) 

O desporto na APD 
a Associação Portuguesa de Deficientes 
desde a sua fundação, em Abril de 1972, 
procurou dinamizar a prática do desporto, 
considerando que a actividade desportiva 
desempenha um papel essencial na ma-
nutenção/reabilitação das pessoas com 
deficiência. 
Em 1973, a APD organiza o 1o Campeo-
nato de xadrez para cegos e nos anos 80 
do século passado, cria a Escola Desporto 
que passa a integrar equipas nas várias 
modalidades desportivas. 
A criação de várias delegações da APD a 
nível nacional, bem como o aparecimen-
to de outras organizações de pessoas 
com deficiência e de clubes desportivos, 
dinamizou e alargou o âmbito da partici-
pação desportiva promovendo também a 
descentralização de provas. 
Esta dinamização acentuou-se com a cria-
ção da Federação Portuguesa de Desporto 
para Pessoas com Deficiência e das áreas 

de desporto nela federadas dando origem 
ao quadro competitivo regular nas várias 
modalidades (campeonatos, taças e etc...). 
No seio da APD mobilizam-se mais de 
um centena de praticantes de desporto 
adaptado, nas modalidades de basquetebol 
em cadeira de rodas, atletismo, natação, 
ténis de mesa com e sem cadeira, xadrez. 

Motivos para a prática regular 
de desporto 
Motivos físicos e motores - o desporto 
melhora a condição cardiovascular dos 
praticantes, aprimora a força, a agilidade, 
a coordenação motora, o equilíbrio e o 
repertório motor dos indivíduos. 
Motivos sociais - o desporto proporciona 
a oportunidade de socialização entre as 
pessoas qualquer que seja a sua origem, 
torna o indivíduo mais independente para 
a realização das suas actividades diárias e 
faz com que a sociedade conheça melhor 
as suas potencialidades. 
Motivos psicológicos - o desporto melhora 
a autoconfiança e a autoestima das pes-
soas com deficiência, tornando-as mais 
optimistas e seguras para alcançarem os 
seus objectivos. 
A prática desportiva facilita a tua reabilita-
ção e a tua inclusão na sociedade. 

Flickr © Paul Townsend
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EDITORIAL

Cruezas
A vida parece tornar-se cada vez mais 
difícil, não só porque os que nos domi-
nam para isso contribuem com o maior 
dos despudores, mas também porque 
muitos de nós nos traímos a nós pró-
prios, pensando que estamos a fazer 
uma grande coisa e, extraordinário, mui-
to original. 
Só não sabe quem não quer que, à 
custa das nossas ”inevitáveis” e cruas 
dificuldades, muitos, especialmente os 
grandes ladrões, vão fazendo vigarices 
que toda a gente vê e, espanto, rece-
bem muitas dezenas de milhares de 
reformas por mês. Desgraçadamente, o 
povo responde com rãs, sapos e sala-
zaristas aparentemente simpáticos. Al-
guns votam por gozo, mas nós não não 
gozamos quando eles morrem nas filas 
de espera das urgências dos hospitais. 
A grande desgraça, nua e crua, é a nos-
sa falta de dignidade e desleixo de que 
grande parte de nós se vangloria. Al-
guém pensa que nos dão alguma coisa 
quando somos nós próprios a enforcar-
-nos?!... alguém pensa que os habitua-
dos a chupar-nos o sangue vão mudar 
de actuação porque nos entregamos a 
rãs, sapos e salazaristas aparentemente 
democráticos?!... Infelizmente há quem 
pense assim. 
Aqui não morremos, e se tal acontecer 
será de pé! Não calaremos a nossa voz, 
mesmo que seja a última, para que a 
humanidade, digamos, toda a Humani-
dade, tenha uma vida condigna com os 
direitos humanos. Não dizemos Direitos 
do Homem para que não nos acusem de 
machistas, porque os senhores podero-
sos procuram encontrar em cada uma 
das nossas palavras algo que nos possa 
vilipendiar. Ao longo de anos chamámos 
a atenção para onde caminhávamos, to-
davia, consumado aquilo que previmos, 
apelamos à dignidade de cada um de 
nós com a certeza da afirmação dum ex-
-padre que afirmava que ninguém pode 
fazer nada sozinho, isto é, tem que lutar 
num colectivo. Hoje parou o politicamen-
te correcto. Cada um é responsável pelo 
que se passa, especialmente se tiver a 
ousadia de afirmar que não quer saber 
de nada. A cobardia tem muitas cores e 
os cobardes são os que estão sempre 
prontos a criticar porque nunca se iden-
tificaram com seja o que for. Deixar de 
ser cobarde é imperioso!...

António Matos de Almeida

DESTAQUE

N
o passado dia 3 de dezembro, 
Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, a Associação 
Portuguesa de Deficientes so-

licitou a todos os Grupos Parlamentares 
a urgente aprovação de uma Lei que 
revogue o Decreto-Lei n.º 246/2015, de 
20 de setembro, com entrada em vigor no 
dia 1 de janeiro de 2016. Trata-se de um 
Decreto-Lei profundamente desumano 
que faz depender a atribuição de uma 
prestação social a um cidadão da sua 
morte anunciada. Este Decreto-Lei prevê 
que uma prestação social por invalidez 
passe a abranger outras doenças para 
além daquelas inicialmente previstas. 
Todavia, para que isto aconteça é ne-
cessário que o candidato preencha dois 
requisitos. Por um lado, a existência de 
uma incapacidade permanente para 
o trabalho que não possa ser suprida 
por produtos de apoio ou adaptação do 
posto de trabalho, e, por outro, que a 
mesma evolua clinicamente para uma 
situação de dependência ou morte 
num prazo de três anos. Para além da 
vertente desumana que esta medida 
encerra, há ainda o facto de que, com 

a exigência do preenchimento destas 
duas condições, o número de pessoas 
abrangidas pelo diploma, como bem se 
vê, passa a ser residual, sendo muito 
mais restritiva que a versão original da lei. 

Para a APD, a aprovação da Lei que re-
vogue o Decreto-Lei n.º 246/2015, de 20 
de setembro, é urgente. O ordenamento 
jurídico português não pode ser man-
chado com esta decisão do legislador.

Em carta enviada a todos os grupos parlamentares, a APD chamou 
a atenção para a tremenda injustiça do diploma que condiciona a 
atribuição de uma prestação social a um cidadão apenas se este tiver 
morte anunciada num prazo de três anos. Nessa missiva, a APD apela à 
revogação do referido decreto-lei.

+

APD apela ao Parlamento 
a revogação de decreto-lei 
desumano

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

Protocolo entre APD e Associação de 
Mulheres de São Tomé e Príncipe

A 
Associação Portuguesa de Defi-
cientes (APD) e a Associação das 
Mulheres de São Tomé e Príncipe 

em Portugal (Mén Non) assinalaram 
o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência através da assinatura de um 
Protocolo de Cooperação e da realização 

de uma Palestra sobre “Deficiência e 
Interculturalidade”
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CENTRAIS

Audiência com Secretária de Estado da Inclusão das 
Pessoas com Deficiência

Propostas da APD 
de políticas para a 
inclusão
No dia 17 de dezembro, no decorrer de uma audiência com a Secretária de 
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a APD apresentou um leque 
alargado de propostas de políticas para a inclusão que destacamos neste texto.

O 
Estudo de Avaliação do Impacto 
dos Custos Financeiros e So-
ciais da Deficiência, realizado 
pelo Centro de Estudos Sociais 

de Coimbra, conclui que “os custos sociais 
e financeiros para as pessoas com deficiên-
cia são tão mais elevados quanto menos 
inclusivo for o ambiente social, político e 
arquitetónico” e ao nível financeiro variam 
entre os 6.000 e 27.000 euros anuais por 
pessoa.” 
Nos últimos anos, em nome de uma crise 
financeira, para a qual os cidadãos não 
contribuíram, assistiu-se à adoção de me-
didas e políticas que contribuíram para 
acentuar as desigualdades, aumentar e 
aprofundar as condições de pobreza. Hoje, 
estamos mais longe de garantir o usufruto 
dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais aos cidadãos e, particularmente, 
aos dos grupos mais desfavorecidos. 
As pessoas com deficiência defrontam-se 
com todo um conjunto de obstáculos que 
limitam, e muitas vezes impedem, o exer-
cício dos mais elementares direitos civis, 
políticos, económicos e sociais. 
No entender da APD, é da mais elementar 
justiça que o Estado Português compense 
as pessoas com deficiência pela desigual-
dade de tratamento a que são sujeitas, 
enquanto não esteja assegurada a efetiva 
igualdade de direitos.

Não discriminação
Um dos exemplos mais paradigmáticos 
da discriminação de que são objeto as 
pessoas com deficiência é o ato eleitoral. 
De facto, a inviabilização do ato de votar 
em condições iguais às de todos os ci-
dadãos constitui um grave atentado aos 
mais elementares direitos políticos e, no 
entanto, muitas das assembleias de voto 
são inacessíveis a pessoas com mobilida-

de condicionada e o próprio boletim não 
possibilita que os cegos possam votar 
sem recurso a uma terceira pessoa. A 
acessibilidade das assembleias de voto 
e o recurso ao voto eletrónico são uma 
exigência premente. 
Na educação urge rever a legislação em 
vigor e definir uma política de educação 
inclusiva e de qualidade.
 As grandes linhas orientadoras da edu-
cação inclusiva devem ter presentes os 
seguintes princípios: valorizar o processo 
de aprendizagem, relevando a interação e 
aprendizagem mútuas; diminuir a elevada 
concentração de alunos por escola; garantir 
a criação das equipas multidisciplinares 
com a composição exigível e em número 
suficiente; adaptar os currículos de acordo 
com os ritmos, capacidades e necessida-
des dos alunos; assegurar o investimento 
na formação inicial e contínua dos profes-
sores do ensino regular e dos professores 
especializados, educadores e auxiliares de 
educação; garantir que os alunos com NEE 
permaneçam na comunidade educativa 
da sua área de residência, assegurando 
o apoio centrado na sala de aula; adotar 
medidas sistematizadoras e clarificadoras 
de intervenção educativa precoce tendo 
como base o apoio à família e a modifica-
ção dos ambientes de aprendizagem, para 
que a criança possa beneficiar de uma 
educação apropriada às suas capacidades 
e necessidades; assegurar às escolas 
os meios necessários para adaptações 
permanentes que permitam a inclusão; 
apoiar a investigação, recolha, tratamento 
e divulgação dos dados; garantir a intera-
ção da comunidade educativa e científica.
Propõe-se a revisão do Decreto Regula-
mentar que concede o subsídio de educa-
ção especial, as condições de atribuição 
e o reforço das verbas disponíveis para 

esta prestação social. 
As políticas de emprego devem considerar 
medidas que sejam destinadas a preparar 
e dotar de conhecimentos as pessoas 
com deficiência, para que estes possam 
alcançar os níveis de competência e habili-
tações necessários para beneficiarem das 
oportunidades de emprego; que ajustem o 
meio ambiente às suas necessidades es-
pecíficas, tais como acessibilidade ao meio 
edificado, ao local de emprego, ao posto de 
trabalho, adaptações dos equipamentos; 
que promovam o trabalho remunerado e a 
diversificação dos incentivos para empre-

gadores; que criem programas e serviços 
que permitam às pessoas com deficiência 
encontrar emprego e nele progredir; que 
regulamentem a quota de emprego no setor 
privado; que sensibilizem os empregadores 
para as capacidades e potencialidades das 
pessoas com deficiência.
As políticas de saúde devem garantir o 
acesso à prestação de cuidados de saúde 
diferenciados e indiferenciados, a dis-
ponibilização gratuita de medicamentos, 

suplementos dietéticos e produtos de 
aplicação frequente; a disponibilização 
atempada de ajudas técnicas; o acesso 
aos serviços de reabilitação e habilitação 
psicológica e funcional; a descentralização 
dos centros de prestação de cuidados 
médicos específicos, como centros de 
hemodiálise e centros de laringectomia a 
nível nacional e a atribuição de transporte 
de doentes gratuito a pessoas com grau 
de incapacidade igual ou superior a 60%, 
independentemente da situação económi-
ca e do tipo de deficiência.
Assegurar o direito a habitação própria às 
pessoas com deficiência, nomeadamente 

 A inviabilização do ato de votar em 

condições iguais às de todos os cidadãos 

constitui um grave atentado aos mais 

elementares direitos políticos e, no 

entanto, muitas das assembleias de 

voto são inacessíveis a pessoas com 

mobilidade condicionada e o próprio 

boletim não possibilita que os cegos 

possam votar sem recurso a uma terceira 

pessoa.

através da atribuição do subsídio de renda 
para as mais carenciadas, independente-
mente da data da celebração do contrato 
de arrendamento; definir medidas legislati-
vas que obriguem os senhorios a autorizar 
obras de acessibilidade na habitação. 
A acessibilidade é uma questão trans-
versal que tem implicações no acesso às 
mais diversas atividades. A participação 
das pessoas com deficiência na vida em 
sociedade depende, em grande medida, 
da possibilidade de se moverem o mais 
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autonomamente possível. Assim, decorre 
óbvia a importância de se planear, execu-
tar, monitorizar e avaliar uma Política de 
Acessibilidade e Mobilidade multinivelada 
horizontalmente (transversalidade sec-
torial) e verticalmente (a nível nacional, 
regional e municipal), aproveitando, entre 
outros, o financiamento dos fundos estru-
turais para o período 2014/2020.
É premente a revogação do Decreto-Lei n.º 
53/2014, de 8 de abril, Regime Excecio-
nal de Reabilitação Urbana (RERU), que 
dispensa as obras de reabilitação urbana 
do cumprimento de determinadas normas 
técnicas aplicáveis à construção, incluindo 
as normas de acessibildade, sob pena de 
se continuar a comprometer o direito à 

habitação das pessoas com deficiência.
É urgente definir um plano sério de elimina-
ção de barreiras físicas no meio edificado e 
via pública, definindo objetivos, estratégias 
e prioridades bem como metas qualitati-
vas e quantitativas. Monitorizar, de forma 
partilhada, a implementação das ações 
e o cumprimento das metas e objetivos, 
assinalando os desvios e propondo as 
correções necessárias.
As adjudicações de obras, produtos, equi-
pamentos, bens e serviços públicos devem 
privilegiar as propostas que assegurem o 
design universal e a facilidade de utiliza-

ção por todos os cidadãos, incluindo as 
pessoas com deficiência. 
Definir um plano de médio e longo prazo 
que permita contemplar de forma calen-
darizada e orçamentada a acessibilidade 
de todos os transportes que não estejam 
contemplados na legislação atualmente 
em vigor. Regular o estacionamento na via 
pública, possibilitando a todas as pessoas 
detentoras do dístico de estacionamento, 
parquear gratuitamente nos parques exis-
tentes, a nível nacional. 
Deve ser elaborado um Plano de Acessi-
bilidade à Informação e Comunicação que 
integre os diferentes níveis da Administra-
ção Central, Regional e Local, nas suas 
várias vertentes: sinalização, sistemas de 

emergência e proteção civil, serviços de 
informação ao público, telefones públicos, 
órgãos de comunicação social e páginas 
Web, entre outros. 
Por último impõe-se a regulamentação da 
Lei 46/2006, de 28 de agosto, nos moldes 
da Lei dos Americanos com Deficiência e 
da Lei Antidiscriminatória do Reino Unido.

Políticas ativas (discriminação 
positiva)
Iniciar o processo de vida independente 
que, para além da eliminação dos obs-

As adjudicações de obras, produtos, 

equipamentos, bens e serviços 

públicos devem privilegiar as 

propostas que assegurem o design 

universal e a facilidade de utilização 

por todos os cidadãos, incluindo as 

pessoas com deficiência. 

O montante da pensão social 

de invalidez é indigno de uma 

“república soberana baseada na 

dignidade da pessoa humana e na 

vontade popular e empenhada na 

construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária”.

táculos à inclusão, inclua a criação de 
um serviço de assistentes pessoais com 
formação nas várias áreas: assistência 
pessoal (ajudar a levantar, a tomar banho, 
a vestir, etc), serviços domésticos (ir às 
compras, limpar, etc.) e serviços sociais 
(apoio no emprego, ir ao cinema, visitar 
amigos).
Pagamento direto às pessoas com defi-
ciência para contratarem os assistentes 
pessoais, calculado o montante em função 
das horas necessárias e do custo/hora 
do serviço. Os benefícios deste serviço 
traduzem-se na melhoria da autoestima 
da pessoa com deficiência e da sua au-
toconfiança; incentiva o desenvolvimento 
de sistemas e serviços de apoio mais 
inovadores, flexíveis e personalizados; 
alivia a pressão sobre os membros da 
família e outros prestadores de cuidados 
informais; dá às pessoas com deficiência 
mais oportunidades de participar plena-
mente na vida económica e social da 
comunidade.
O montante da pensão social de invalidez 
é indigno de uma “república soberana 
baseada na dignidade da pessoa humana 
e na vontade 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, atualmente 
nos 415 euros/mês. Impõe-se também 
aumentar gradualmente o complemento 
por dependência, de forma a possibilitar a 
contratação de uma terceira pessoa, não 
inviabilizando assim que os familiares das 
pessoas com deficiência possam exercer 
a sua atividade laboral. Paralelamente 
criar respostas ao nível dos equipamentos 
sociais e de assistência de terceira pes-
soa 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. Reposição da indexação das 
prestações sociais à retribuição mínima 
mensal garantida. 
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 proteção social às pessoas com 
deficiência em situação de desemprego 
persistente e involuntário, que não estejam 
abrangidas por outros mecanismos de 
prestação social.

Revogação do Decreto-lei n.º 70/2010, de 
16 de junho, que estabelece as regras para 
a determinação dos rendimentos, compo-
sição do agregado familiar e capitação dos 
rendimentos do agregado familiar.
A decisão de acabar com os 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 a cargo.
A APD subscreve a medida do Progra-
ma do Governo de aprovar um Código 
Prestacional da Segurança Social que 
desburocratize e simplifique o sistema de 
atribuição de prestações sociais.
Considerando que as pessoas com defi-
ciência têm despesas acrescidas resul-
tantes da interação da deficiência com o 
meio ambiente, propõe-se o aumento das 
deduções à coleta, em sede de IRS, para 
pessoas com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%.
Propõe-se que as pessoas com incapa-
cidade igual ou superior a 60%, atestada 
por entidade competente para o efeito, 
possam beneficiar da redução da idade 
da reforma sem qualquer penalização.

Participação
As pessoas com deficiência, através das 
suas organizações representativas, de-
vem poder intervir em todo o processo 
de elaboração de políticas e medidas que 
direta ou indiretamente as afetem. 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 
oportunidades, constituído por organi-
zações de pessoas com deficiência, de 
âmbito nacional. 
As organizações não-governamentais 
desempenham um papel fundamental na 
transformação social e na consolidação da 
democracia. A importância do contributo 
das ONG na formulação e desenvolvimen-
to das políticas públicas é reconhecido 
pelas Nações Unidas que lhes conferiu o 
estatuto consultivo no Conselho Económi-
co e Social. A nível nacional, o legislador 
reconhece também os “direitos de partici-
pação e de intervenção das associações 
de pessoas portadoras de deficiência”. 
Propõe-se a regulamentação do apoio 
financeiro a estas organizações de forma 
a assegurar o desenvolvimento da sua 
atividade estatutária.

Lisboa, uma cidade não preparada para a pessoa com deficiencia
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Vendo
Carrinha Ford Focus SW a gasó-
leo, com caixa automática de 7 
velocidades, de 2006, com 69000 
km. Versão TDCi Ghia 1.6 de 109 
cv. Está adaptada com acelerador 
eletrónico sobre o volante e travão 
autoblocante da Guidosimplex.
Possui Chair Topper da Braun 
sobre o tejadilho com sistema 
automático de arrumação da ca-
deira de rodas, tudo a funcionar na 
perfeição. Extras: ABS e ESP. Ar 
condicionado automático bizona, 
estofos em pele integral com ban-
cos da frente aquecidos e regula-
ção elétrica do banco do condutor. 
Sensores de chuva e de luz, faróis 
automáticos bi-xénon direcionais, 
sistema de som topo de gama da 
Sony com leitor de CDs e de MP3. 
Retrovisores exteriores elétricos, 
retráteis e aquecidos. Retrovisor 
interior com anti encadeamento. 
Vidros elétricos e cortinas de prote-
ção solar nas janelas traseiras.
Contactos: Telf.: 962 026 092 
E-mail: joaquimroque59@gmail.com
Joaquim José Correia Roque
Bombarral

Vendo
Scooter elétrica para pessoa com 
mobilidade reduzida. Valor muito 
abaixo do valor de mercado. O 
equipamento esta novo, e poderá 
ser visto no link seguinte: http://olx.
pt/anuncio/scooter-electrica-mobili-
dade-invacare-orion-IDyaZI5.html
Contacto: 965 666 546
Filipe Leal da Silva

Vendo 

Mesa de Verticalização Standing 
Frame, em estado novo.  
Preço 750€. Contacto 917 206 646
António José Camilo

ANÚNCIOS

O jornal ASSOCIAÇÃO é uma publicação 
que visa oferecer informação completa 
sobre toda a atividade associativa das 
pessoas com deficiência, particularmente 
da Associação Portuguesa de Pessoas 
com Deficiência (APD), desenvolvida em 
Portugal e no estrangeiro. Pretende ser um 
meio que contribui para a visibilidade da 
problemática da deficiência, divulgando as 
ações, iniciativas e políticas de integração 
relativas a esta camada da população.
O jornal ASSOCIAÇÃO acolhe a informa-
ção que de todo o país vai chegando, não 
só através das delegações da APD mas 
também de outras associações e orga-
nismos públicos e privados, que tenha a 
ver com a problemática da deficiência em 
sentido amplo, preenchendo assim um 
vazio informativo notório, ao mesmo tempo 
que contribui para fazer com que milhares 
de pessoas se sintam menos isoladas e 
marginalizadas dos meios de comunicação.
O jornal ASSOCIAÇÃO é um fórum de 
opinião e debate aberto e sem complexos 
sobre o que às pessoas com deficiência 
concerne, no respeito pela dignidade pes-
soal e coletiva de pessoas e instituições 
alvo dessas opiniões e dentro do espírito 
de elevação que se exige a quem coloca 
a liberdade e a democracia como valores 
essenciais de cidadania. Assumimos, sem 
hesitações, um contrato com a verdade e a 
honestidade intelectual nos nossos textos.
O jornal ASSOCIAÇÃO quer contribuir 
também para uma mudança de paradigma 
que coloque as questões das pessoas com 
deficiência no campo dos direitos humanos, 
sempre que haja discriminações, seja em 
que áreas da vida acontecerem.
O jornal ASSOCIAÇÃO respeita a Cons-
tituição da República Portuguesa e todas 
as demais leis da República, nomeada-
mente as que se enquadram nos direitos, 
obrigações e deveres da Lei de Imprensa 
e do Código Deontológico dos Jornalistas.
O jornal ASSOCIAÇÃO tem um âmbito 
nacional, particularmente atingindo os 
sócios da APD em versão impressa, e 
garantindo a sua difusão internacional 
através da Internet.

Estatuto editorial

GERAL+

Já com perto de três centenas de edições, o Jornal Associação tem assumido desde sempre 
um papel impar no propósito de dar voz a quem não a tem. Por outras palavras, a realçar 
temas que andam longe dos media tradicionais e que ajudam a explicar o ostracismo a 
que esta camada da população tem sido votada. Pautamo-nos sempre por critérios de 
verdade com a responsabilidade de estarmos a representar um importante e vasto extrato da 
população.
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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 27 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 
Actividades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 27 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 Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Amarante
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 Amarante, para o 
dia 27 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 Acti-
vidades relativo a 2015;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Braga
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 Braga, para o dia 
27 de Fevereiro, pelas 13,30 horas, na Sede da De-
legação, sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 
27 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 Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Évora
 

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 25 de Fevereiro, pelas 17,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na Pça. da Liberdade, 1 – 7150 
Borba, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Cascais
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 de Cascais, para o dia 27 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 Actividades 
relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2015; 
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Chaves
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 Chaves, para o dia 
27 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da De-
legação, 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 Acti-
vidades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 27 de 
Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 19 
de Março, pelas 14.00 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 Actividades 
referente a 2015;
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório e Contas do 
Exercício de 2015 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 27 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-276 
Marinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 27 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, 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 Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 
27 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Dele-
gação, 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 Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Região Autónoma da Madeira
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 Região Autónoma 
da Madeira, para o dia 27 de Fevereiro, pelas 14,00 
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 
Actividades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
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 27 
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 Activi-
dades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Seixal
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 do Seixal, para o dia 27 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 Actividades 
relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Setúbal
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 Setúbal, para o 
dia 20 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Cândido Manuel Pereira, 
loja 7 – Mercado Municipal – 2835-694 Lavradio, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2015; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2015;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 Janeiro de 2016
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
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NOTÍCIAS AGENDA

Braga

Encontro de Socios
No próximo dia 5 de março, às 14.00h, vai realizar-
-se o primeiro encontro de sócios de 2016, na Sede 
da Delegação de Braga da APD. Este primeiro 
Encontro de Sócios do ano de 2016 é o início de 
muitos sábados de convívio entre sócios.
 

Passeio Anual
No dia 14 de Maio, realiza-se o Passeio Anual da 
instituição, as inscrições podem ser feitas a partir 
do inicio do mês de Abril.

Porto  

Assembleia Distrital e almoço 
convívio
No dia 27 de fevereiro, a Delegação Distrital 
do Porto da APD levará a efeito a Assembleia 
Distrital e a respetiva Apresentação do Relatório 
de Atividades e Contas do Ano 2015. No mesmo 
dia realizará o almoço convívio. 

 

"1ª Gala 
Internacional de 
Solidariedade"
 

 A Gala Internacional de Solidariedade 
foi um exemplo de solidariedade da 
população em geral e dos empresários 
em particular que permitiu angariar 12 
cadeiras de rodas adaptadas para a 
equipa campeã nacional de basquetebol 
e andebol da Associação Portuguesa de 
Deficientes (APD) - Delegação de Leiria

Leiria

O 
Teatro José Lúcio da Silva esgotou para a I Gala 
Internacional de Solidariedade, uma iniciativa que 
permitiu angariar 12 cadeiras de rodas adaptadas 

para a equipa campeã nacional de basquetebol e andebol 
da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) - 
Delegação de Leiria.
Para o sucesso da Gala organizada pela APD – que 
excedeu as expetativas iniciais – contribuiu em muito o 

apoio da Câmara, a participação do público que encheu a 
sala, o envolvimento dos artistas e dos empresários, que 
demonstraram a importância da responsabilidade social 
na vida da comunidade.
A secretária de Estado da Inclusão de Pessoas 
Deficientes, Ana Sofia Antunes, e o presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, destacaram o 
exemplo de solidariedade da população em geral e dos 
empresários em particular, enaltecendo o papel social e 
desportivo da equipa da APD.
Já a presidente da APD sublinhou o esforço e dedicação 
da associação e de todos os seus membros, em 
condições adversas, especialmente a nível financeiro, 
agradecendo a presença da secretária de Estado, o apoio 
da autarquia e “o contributo essencial das empresas 
para esta causa”, assim como das pessoas que fizeram 
questão em marca presença na Gala, cujas receitas 
reverteram na totalidade para a aquisição das cadeiras 
adaptadas.
José Cid foi o cabeça de cartaz deste espetáculo, que foi 
ainda ainda marcado pelas atuações de Sofia Li (piano e 
voz), Mayya Rud (canto) e da Escola de Dança Annarella."
Fonte : Facebook APD Leiria

Porto 
sempre ativo
A 

14 de novembro, de acordo com estabelecido, 
a Delegação Distrital do Porto levou a efeito a 
Assembleia Distrital e Apresentação do Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano 2016. No mesmo dia 
realizou o almoço convívio e a frequente Festa de Magusto. 
Esteve presente, no dia 23 de novembro na Convocatória 
Comissão Social de Freguesia, a fim de debater assuntos 
relacionados com  o Plano de Desenvolvimento Social 
de Freguesia e análise, discussão e votação ao pedido 

de parecer da criação da resposta social Centro de Dia 
(ACER), realizada nas instalações da Autarquia em Vilar 
do Paraíso.
A Convite do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, marcou presença no dia 25 de novembro 
na Cerimónia de entrega do “Prémio Teresa Rosmaninho 
– Direitos Humanos, Direitos das Mulheres” 3ª Edição.
Entre os dias 1 e 2 de dezembro, esteve presente na 
“Arca de Natal – Uma compra, um gesto de solariedade”, 
na Estação de São Bento no Porto. Promovendo um 
espaço de encontro e interação entre as Instituições com 
intervenção social na cidade, divulgando as tarefas por 
elas desenvolvidas, de forma a enobrecer as atividades / 
artefatos realizados pelos seus utentes ao longo do ano. 
A 10 de dezembro participou na Convocatória para o 

Plenário Extraordinário do CLAS, no âmbito de debater 
e dar parecer aos projetos apresentados à Rede Social 
ao abrigo do Programa Escolhas.
De forma a assinalar as Festividades Natalícias, a De-
legação Distrital do Porto da APD, realizou no dia 18 de 
dezembro o Jantar de Natal para os seus funcionários, 
colaboradores e dirigentes. 
No dia 22 de dezembro, realizou-se a Festa de Natal 
dos utentes do CAO com exposição/venda dos trabalhos 
pelos mesmos realizados.
A 27 de dezembro, levou a efeito um jogo de demonstra-
ção de Andebol em Vila Nova de Gaia, inserido dentro 
da XXVII Edição do Torneio Internacional de Andebol 
Feminino Kakygaia 2015, a convite do Clube Jovem 
Almeida Garrett.
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