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P eritos da ONU revelam preocu-
pação pela falha na execução da 
primeria estratégia nacional para 
a deficiência (2011-2013) e reco-

mendam ao Estado português que adote 
uma nova estratégia na implementação defi-
nida e um mecanismo de acompanhamento 
espeíifico, em cujo projeto de monitorização 
e avaliação participem organizações de 
pessoas com deficiência.

“Registamos com agrado as recomendações 
do comité ao Estado Português”, diz Paula 
Campos Pinto, do Observatório da Deficiên-
cia e Direitos Humanos, de que a APD é 
membro do Conselho Executivo. Muitas das 
questões que tinham sido levantadas nos 
documentos que o observatório fez chegar 
ao comité, “nomeadamente a necessidade 
de abandonar uma visão assistencialista e 
medicalizada da deficiência e criar apoios 

para a vida independente, de cumprir e fazer 
cumprir a legislação existente em torno das 
acessibilidades, de dotar as escolas dos 
meios humanos e materiais fundamentais 
para promover a educação inclusiva e de 
regulamentar os apoios a prestar pelas 
universidades aos alunos com deficiência”.
O comité sublinha a necessidade de o país 
"adotar uma nova estratégia para a defi-
ciência que promova a coordenação das 

políticas neste setor” e reafirma a “impor-
tância da participação ativa das pessoas 
com deficiência e suas organizações re-
presentativas” que “devem estar envolvidas 
no desenho, implementação e avaliação de 
todas as políticas que lhes dizem respeito”. 
Esta alteração é chave porque antes de 
haver coordenação de políticas para esta 
área é necessário que haja uma política 
pública coerente.

Participação é fundamental

Pág. centrais

Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência
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8ª edição do Prémio Dignitas

noTíCiAS

"Impossível é só um 
exagero para difícil" 
vence Prémio  
Dignitas 2015

Antecedida por uma conferência 
sobre a temática da deficiência 
nos média, onde participaram 
deputados e representantes dos 

grupos parlamentares do Bloco de Es-
querda, do PCP, dos Verdes e do PAN, a 
cerimónia de entrega do Prémio Dignitas 
2015 realizou-se no Auditório do Edifício 
Novo da Assembleia da República, no 
passado dia 3 de maio, Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, e contou com 
a presença da Secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com Deficiência, 
Ana Sofia Antunes.
O Júri desta 8ª edição do Prémio Digni-
tas, constituído por Humberto Santos, da 
APD, Anabela Lopes, da Escola Superior 
de Comunicação Social, António Belo, da 
Amnistia Internacional, David Rodrigues e 
Paulo Neves, personalidades convidadas, 
de entre as 29 candidaturas ao prémio, 
distinguiu as seguintes peças: 
"Semear a Mudança", dos jornalistas Cláu-
dia Pinto e Nuno Pinto Fernandes, da 
Notícias Magazine (Diário de Notícias), 
na categoria Imprensa;
"O extraordinário mundo de Irina", da au-
toria de Pedro Mesquita, da Rádio Renas-
cença, na Categoria Rádio;
"O que é isso da vida independente", da 

jornalista Vera Moutinho, do jornal Público, 
na Categoria Jornalismo Digital;
"A Genética do Amor", do estudante To-
más Albino Gomes, da Escola Superior 
de Comunicação Social, na Categoria 
Jornalismo Universitário :
"Corpo Sentido", da autoria de Mafalda 
Gameiro, da RTP, recebeu uma Menção 
Honrosa, na Categoria Televisão.
Criado em 2009, o Prémio Dignitas é uma 
iniciativa da Associação Portuguesa de 
Deficientes que conta com o apoio da 
Merck, Sharp and Dohme e da Escola 
Superior de Comunicação Social e pre-
meia os melhores trabalhos, realizados 
por profissionais da comunicação social 
e alunos de comunicação social, subor-
dinados ao tema da deficiência e que 
promovam a dignidade das pessoas com 
deficiência, os seus direitos humanos e a 
sua inclusão social. 
"É um prémio importantíssimo" para a 
APD, porque “dá visibilidade a trabalhos 
de grande valor" que dignificam a vida 
das pessoas com deficiência, afirmou Ana 
Sezudo, recordando que, durante muitos 
anos, a deficiência foi retratada de "um 
ponto de vista muito assistencialista, com 
o qual a APD não concorda".

"Impossível é só um exagero para difícil", da jornalista da 
SIC Miriam Alves, foi a reportagem distinguida pela APD 
na 8ª edição do Prémio Dignitas que retrata uma "colónia 
de férias única", onde crianças cegas e crianças que veem 
partilharam, durante uma semana, "desportos, medos, 
descobertas, desafios e superações". Um trabalho que 
aborda a deficiência de uma forma que "é essencial nesta 
altura do campeonato", porque "mostra a inclusão e os 
benefícios da inclusão das pessoas com deficiência", afirmou 
a presidente da APD, Ana Sezudo.

Atuação do grupo  "Mãos que Cantam"

Entrega do Prémio Dignitas Universitário a Tomás Albino

Entrega do Prémio Dignitas Televisão a Miriam Alves
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Refugiados
A encruzilhada em que a Humanidade 
se encontra é muito perigosa pois nem 
uma guerra nuclear é de excluir. Tem-
se falado muito nos últimos tempos em 
refugiados havendo quem os aceite e 
quem nem os queira ver. Realmente 
o Homem é o animal mais feroz e 
sanguinário que este planeta contém. 
Sei que chocarei alguns dos leitores 
mas a minha afirmação provém duma 
meditação de vários anos. 
Lamento dizê-lo mas só uma minoria 
de pessoas sabe donde vêm e porque 
existem estes refugiados. É necessário 
procurar a razão da situação a 
montante. Afinal, donde fogem e porque 
fogem estas pessoas que escaparam à 
morte assassina e quantas não serão 
pessoas, porque os refugiados são 
pessoas, com deficiência. Quando nos 
preocupamos realmente para o caminho 
que nos levam?!... Quando começamos 
todos a pensar que todos os povos 
têm direito a escolher o seu rumo sem 
interferências externas?!... 
Porque é que a comunicação social, 
na mão daqueles que nós temos a 
obrigação de saber, faz campanha 
diária e permanente apenas para 
apenas um lado?!... Porque é que os 
jornalistas honestos ou que não se 
submetem foram todos corridos dos 
meios de comunicação social, a tal que 
está totalmente nas mãos daqueles 
“senhores” que nós conhecemos?!... 
Pelo nosso lado continuaremos, 
mesmo que fora daqui, a afirmar que 
um ser humano será um sempre um 
ser humano com direito a ser tratado 
como tal, independentemente da sua 
situação económica, social, religião, da 
sua cor ou das suas convicções políticas 
ou outras. Se do lado daqueles que 
acabaram com os índios no Continente 
Norte-americano nada nos surpreende 
o que nos magoa é o caminho da velha 
Europa da dignidade, da liberdade, 
da fraternidade e do conhecimento 
filosófico e não só que levaram aos 
avanços da Humanidade.Provavelmente 
nós próprios seremos refugiados, (nem 
independência temos!...) e quando 
acordarmos será tarde demais podendo 
a Humanidade desaparecer ou haver 
na melhor das hipóteses um recuo 
civilizacional de milhares de anos 
apesar dos computadores!... A realidade 
é negra mas é a realidade. O que 
estamos dispostos a fazer pelas nossas 
vidas?!...

António Matos de Almeida

DESTAQUE

no passado dia 8 de Março, Dia Internacional 
da Mulher, a Associação Portuguesa de De-
ficientes realçou a urgência de dar atenção 
à situação das mulheres e meninas com 

deficiência, particularmente depois dos cortes brutais 
nas prestações sociais dos últimos anos e que afecta-
ram não só as pessoas com deficiência mas também 
os agregados familiares com crianças e jovens com 
deficiência.
Segundo dados do Inquérito às Condições de Vida 
e Rendimento 2015, do INE, 28,1% das mulheres 
residentes em Portugal estavam em risco de pobreza 
ou exclusão social em 2014, tendo-se verificado um 
aumento de 0,7% em relação a 2013. Segundo o Eu-
rostat, a percentagem de pessoas com deficiência em 
risco de pobreza e exclusão social em 2014 no nosso 
país era de 26,7%, tendo-se verificado um aumento de 
1,2% relativamente a 2013. 
Estes números são reveladores da amplitude que a 
pobreza tem em Portugal e particularmente entre as 
pessoas com deficiência e, considerando que o nú-
mero de mulheres pobres, tal como refere o estudo do 
INE, é superior ao dos homens e, ainda que a taxa de 
pobreza entre os menores de 18 se cifrava em 2014 
nos 24,8%, pode-se inferir que as condições de vida 
das mulheres e das menores com deficiência exigem 
a adopção de medidas urgentes e direcionadas para 
estes grupos da população.
A Associação Portuguesa de Deficientes espera que o 
Orçamento de Estado 2016 traduza o reforço das pres-
tações sociais no caso das pessoas com deficiência, 
de forma a retirar da pobreza um número considerável 
de cidadãos e não pode deixar de expressar a sua 
preocupação pelas condições em que se encontram as 
refugiadas com deficiência, para quem as circunstâncias 
têm dificuldades acrescidas e, muito em particular, para 
todas as mulheres e meninas que não conseguem fugir 
das zonas em guerra e da pobreza extrema.

Na passagem de mais um Dia Internacional da Mulher - 8 de Março - a APD 
relembra a situação particularmente grave das mulheres com deficiência, 
sabendo-se que 28,1% das mulheres residentes em Portugal estava em risco 
de pobreza ou de exclusão social em 2014. À discriminação pelo facto de ser 
mulher junta-se a discriminação pela deficiência.

+

APD alerta para a 
situação das mulheres 
com deficiência

A APD não pode deixar de 
expressar a sua preocupação 

pelas condições em que se 
encontram as refugiadas com 

deficiência, para quem as 
circunstâncias têm dificuldades 

acrescidas e, muito em 
particular, para todas as 

mulheres e meninas que não 
conseguem fugir das zonas em 
guerra e da pobreza extrema.
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Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência

Avaliação da ONU a 
Portugal revela muitas 
preocupações
No âmbito do processo de monitorização de implementação da Convenção 
sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que Portugal ratificou 
em 2009, peritos independentes das Nações Unidas avaliaram, pela primeira 
vez, como está Portugal em matéria de respeito pelos direitos fundamentais das 
Pessoas com Deficiência. Dessa avaliação, que decorreu durante a 15ª sessão 
do Comité da ONU, entre 29 de março e 21 de abril, em Genebra, resultou um 
rol assinalável de recomendações e preocupações profundas que percorrem 
quase todos os artigos da convenção e abrangem quase todos aspetos da vida 
das pessoas com deficiência no nosso país.

Em 2012, o Governo português 
fez chegar ao comité um relatório 
onde fazia um ponto da situação 
sobre o quadro legal, os progra-

mas específicos de apoio e as respostas 
educativas. O Observatório da Deficiência 
e Direitos Humanos Português (ODDH), de 
que a APD é membro do Conselho Consu-
tivo, e outras organizações da sociedade 
civil foram também consultados e trans-
mitiram os seus contributos aos peritos.
Já este ano, a 29 e 30 de março, uma 
delegação do Observatório que integrou 
a APD e o Governo português, na pessoa 
da secretária de Estado da Inclusão, Ana 
Sofia Antunes, esteve no Comité da ONU, 
em Genebra, a responder a questões co-
locadas pelos peritos. 
O comité de 18 peritos independentes 
avaliou como cumpre o país as normas 
estabelecidas pela Convenção, documento 
que reafirma os princípios universais como 
a dignidade, igualdade e não discriminação 
e define as obrigações gerais dos Estados 
Parte relativas à integração das várias di-
mensões da deficiência nas suas políticas.
A 22 de abril, foram publicadas as conclu-
sões, as numerosas preocupações e as 
recomendações do Comité das Nações 
Unidas dos Direitos das Pessoas ao Estado 
Português. Um número significativo destas 
recomendações consta no Relatório Para-
lelo e das “Respostas à Lista de Questões” 
submetido à Comissão pelo ODDH.

Avaliação médica de deficiência 
O uso da avaliação médica de “deficiência” 
e a inexistência de critérios juridicamente 
vinculativos para a sua elegibilidade no 
acesso aos vários programas de proteção 
social é a primeira das muitas preocupa-
ções assinaladas pelo Comité, que, para 
este caso, recomenda ao Estado português 
que reveja os critérios de avaliação para 
determinar o grau de incapacidade do indi-
víduo e adote legislação em conformidade 
com a Convenção. Recomenda também 
que se garanta o Certificado de Deficiência 
a todas as pessoas com deficiência, por 
forma a garantir-lhes o acesso a programas 
e ajudas de proteção social. 

Direitos das pessoas com
deficiência
Os peritos da ONU revelam preocupação 
pela falha na execução da primeira estraté-
gia nacional para a deficiência (2011-2013) 
e recomendam ao Estado português que 
adote uma nova estratégia na implemen-
tação da Convenção, com um orçamento, 
um calendário de implementação definida 
e um mecanismo de acompanhamento 
específico, em cujo projeto de monitoriza-
ção e avaliação participem organizações 
de pessoas com deficiência. A Comissão 
também recomenda a utilização dos fundos 
estruturais da União Europeia, atribuídos a 
Portugal até 2020 para o desenvolvimento 

de políticas que contribuem para a imple-
mentação da Convenção.
No documento com 11 páginas, o Comi-
té começa por referir como positivo os 
“progressos alcançados em determinadas 
áreas relacionadas com os direitos das 
pessoas com deficiência e, em particular, 
a revisão em curso da legislação com vista 
a assegurar a sua conformidade com as 
disposições da Convenção”. Contudo, a 
revisão da legislação, pela necessidade 
de adoção de políticas e de legislação 
em conformidade com a Convenção, é a 
recomendação mais repetida e transversal 
a este relatório. 

O Comité constata que o Estado portu-
guês “não fez uma revisão abrangente 
e transversal da sua legislação, por fim 
a harmonizá-la com a Convenção, e que 
as leis, regulamentos, costumes e prá-
ticas que discriminam as pessoas com 
deficiência continuam a existir”. Como 
tal, recomenda ao Estado português que 
realize essa revisão da legislação, de modo 
a harmonizá-la com o artigo 1 da Conven-
ção e a assegurar a proteção contra todos 
os tipos de discriminação em razão da 
deficiência. Recomenda ainda que o Es-
tado envolva a participar ativamente neste 
processo as organizações representativas 
de pessoas com deficiência e instituições 
independentes de direitos humanos. 
A Comissão recomenda ainda que o Esta-
do português expresse na legislação a obri-
gação de fornecer adaptações razoáveis 
para pessoas com deficiência em todas 
as áreas de aplicação da Convenção.
 
Pobreza 
O Comité constata que não existem quais-
quer serviços de apoio às pessoas com 

Os peritos da ONU revelam preocupação 
pela falha na execução da primeira 

estratégia nacional para a deficiência 
(2011-2013) e recomendam ao Estado 

português que adote uma nova estratégia 
na implementação da Convenção, 

com um orçamento, um calendário de 
implementação definida e um mecanismo 
de acompanhamento específico, em cujo 

projeto de monitorização e avaliação 
participem organizações de pessoas com 

deficiência.
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deficiência que, em resultado das medi-
das de austeridade dos últimos anos, são 
forçadas a viver situações de indigência 
ou pobreza extrema e recomenda que o 
Estado português, em parceria com as 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência, se comprometa a rever 
as medidas de austeridade, a fim de evi-
tar consequências ainda mais nefastas e 
regressivas para a vida e proteção social 
das pessoas com deficiência, através da 
adoção de medidas que facilitem a sua 
efetiva inclusão na comunidade. Apoiar 
casas de acolhimento independentes que 
respeitem os direitos das pessoas com 
deficiência, a sua vontade e preferências; 
Subsidiar financeiramente pessoas com 
deficiência desempregadas e sem  rede 
familiar; Defender o direito a um padrão de 
vida adequado e à proteção social das pes-
soas com deficiência que se encontram em 
situações de miséria e pobreza extrema, 
de acordo com a abordagem dos direitos 
humanos da Convenção, alocando recur-
sos suficientes para esses fins; Promover 
a inclusão de todos, independentemente 
do estado de incapacidade. 

Vida (in)dependente
O Comité da ONU está profundamente 
preocupado com a existência em Por-
tugal de um grande número de pessoas 
com deficiência sujeitas a tutela total ou 
parcial e, como tal, privados de direitos 
fundamentais, como os de votar, casar, de 
constituir família e de gerir bens e proprie-
dades. Dado que a Revisão do Código Civil 
continua a incluir restrições na capacidade 
jurídica das pessoas com deficiência, a Co-
missão da ONU recomenda que o Estado 
adote medidas que garantam a igualdade 
de reconhecimento perante a lei a todas 
as pessoas com deficiência que estejam 
privadas da sua capacidade jurídica e que 
revogue os sistemas de tutela total e parcial 
existentes, que retiram ou limitam a capa-
cidade jurídica do indivíduo, e, ainda, que 

desenvolva sistemas de tomada de decisão 
sustentados que permitam e promovam o 
exercício efetivo dos direitos das pessoas 
com deficiência, em conformidade com o 
artigo 12 da Convenção. 
O Comité observa também que o Código 
Civil português restringe o direito de pes-
soas com certas deficiências a casarem, a 
manter a custódia dos seus filhos e adotar. 
Observou também que as medidas de aus-
teridade resultaram em cortes, entre outros, 
nos serviços sociais e apoio financeiro para 
as famílias, com consequências particu-
larmente negativas para os "cuidadores" 
de pessoas com deficiência. 
O Comité de peritos alerta que o país deve 
“alargar a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados à comunidade 
local”. A este respeito, o Comité pede a 
Portugal que crie uma estratégia nacional 
para a vida independente. 
O Observatório da Deficiência e Direitos 
Humanos português relatou à ONU que 
não há, em Portugal, um quadro legal para 
a figura do serviço de assistente pessoal. 
“O Estado português paga aproximada-
mente 950 euros mensais às instituições 
com as quais tem acordos de cooperação 
para as pessoas com deficiência serem 
institucionalizadas em lares residenciais, 
mas, se as pessoas com deficiência qui-
serem viver sozinhas e necessitarem de 
acompanhamento permanente, têm direito 
a receber apenas 88,37 euros, o montante 

O Comité constata que o Estado 
português “não fez uma revisão 
abrangente e transversal da sua 
legislação, por fim a harmonizá-

la com a Convenção, e que as leis, 
regulamentos, costumes e práticas 
que discriminam as pessoas com 
deficiência continuam a existir.

correspondente ao subsídio por assistên-
cia de 3.ª pessoa”. Por falta de alternativas, 
“muitos adultos com deficiência vivem 
em lares de idosos”. Posto Isto, a ONU 
recomenda: O país deve criar “serviços de 
apoio para a vida independente”.

Educação e Acesso à Informação 
No que se refere à educação, a inclusão de 
98% de alunos com deficiência nas esco-
las de ensino regular é referida como uma 
realidade positiva, mas a falta de apoios 
a estes alunos e os cortes nos recursos 
humanos e nos materiais, verificados nos 
últimos anos, é uma preocupação que 
a ONU considera que comprometem o 
direito e a possibilidade de uma educa-
ção inclusiva e de qualidade. Os peritos 
criticam ainda as chamadas “escolas de 
referência para estudantes surdos, surdo-
-cegos, cegos e para estudantes com 
autismo”, considerando que “são uma 
forma de segregação”.
O Comité verifica que há falta de acesso 
à informação e comunicação para pes-
soas com deficiência em Portugal e reco-
menda que o Estado adote as medidas 
necessárias para assegurar a aplicação 
da sua legislação, através de formatos 
acessíveis e tecnologias apropriadas para 
diferentes tipos de deficiência, como a 
linguagem gestual, incluindo língua de 
sinais tátil e braille e outros meios, modos 
e formatos de comunicação escolhidos 

pelas pessoas com deficiência. O Comité 
recomenda ainda que o Estado promova 
o reconhecimento oficial da linguagem 
gestual portuguesa e o sistema braille.

Violência 
A implementação do Plano Nacional contra 
a Violência Doméstica, assim como os 
programas de proteção às pessoas com 
deficiência desenvolvidos junto das várias 
forças policiais, o Programa de Apoio para 
Pessoas com Deficiência, com vista a 
prevenir a discriminação, abuso e maus 
tratos, e a criação de uma linha direta 
no INR, I.P. para apoio às pessoas com 
deficiência e seus familiares são os outros 
aspetos que a comissão referiu como po-
sitivos. Contudo, não deixa de alertar, com 
preocupação, que, “a legislação e medidas 
tomadas para proteger as pessoas com 
deficiência, e especialmente as mulheres 
e crianças, contra a exploração, violência 
e abuso, não têm sido suficientes”.
O Comité considera que faltam em Por-
tugal ações do Estado para a prevenção 
e o combate à múltipla discriminação en-
frentada pelas mulheres e meninas com 
deficiência, bem como que há falta de 
informação a este respeito, e recomenda 
que o Estado português inclua a perspetiva 
das mulheres e meninas com deficiência 
nos seus programas, estratégias e políticas 
de igualdade de género e assegure que as 
mulheres com deficiência são consultadas, 
através das suas organizações repre-
sentativas, na formulação de programas 
e medidas relacionadas com todos os 
problemas que as afetam diretamente. 
 
Saúde
O Comité recomenda ao Estado português 
que tome todas as medidas necessárias 
para que pessoas com deficiência pos-
sam aceder a cuidados de saúde sem 
restrições, incluindo a saúde sexual e 
reprodutiva, ao proibir explicitamente a 
discriminação em razão da deficiência na 
legislação e ao garantir o acesso universal 
aos seus programas e serviços, tanto em 
áreas urbanas como rurais, proporcio-
nando formação adequada ao pessoal 
de saúde. 

Recursos legais
Perante a ineficácia dos recursos legais 
existentes, no âmbito das responsabilida-
des do Instituto Nacional de Reabilitação, 
para avaliar as reclamações e queixas que 
as pessoas com deficiência apresentam 
por discriminação (sejam de que tipo fo-
rem, são na sua maioria arquivadas e/ou 
sem sanção), o Comité recomenda que 
Portugal reveja a sua legislação e políticas, 
a fim de proporcionar recursos jurídicos 
eficientes em casos de discriminação de 
pessoas com deficiência.

Acessibilidade 
Constatando que que a Lei de Acessibi-
lidade está em análise desde 2012, que 
a segunda fase do Plano Nacional de 
Promoção da Acessibilidade 2011-2015 
ainda não foi iniciado, que a legislação 
recente sobre a reabilitação urbana prevê 

Detalhe das bandeiras dos países membros da ONU, na sede em Nova Iorque
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LEgiSLAção

Portaria n.º 387-A/2015
DR n.º 211, Série I de 28/10/2015
Primeira alteração à Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de 
agosto, que define o modo de proceder ao apuramento 
do valor do subsídio social de mobilidade e o prazo 
em que o mesmo deve ser solicitado, no âmbito do 
serviço de transporte aéreo previsto no Decreto-Lei 
n.º 134/2015, de 24 de julho, que regula a atribuição 
de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos 
beneficiários, quanto aos serviços aéreos e marítimos 
entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e 
entre esta e a Região Autónoma dos Açores;

Lei n.º 159-A/2015
DR n.º 254, Série I de 30/12/2015
Extinção da redução remuneratória na 
Administração Pública;

Lei n.º 159-B/2015
DR n.º 254, Série I de 30/12/2015
Extinção da contribuição extraordinária de 
solidariedade;

Lei n.º 159-D/2015
DR n.º 254, Série I de 30/12/2015
Extinção da sobretaxa do imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares;

Decreto-Lei n.º 254-A/2015
DR n.º 255, Série I de 31/12/2015
Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida 
para 2016;

Decreto-Lei n.º 254-B/2015
DR n.º 255, Série I de 31/12/2015
Repõe as regras de atualização do valor das pensões 
do regime geral da Segurança Social e do regime de 
proteção social convergente e fixa o valor de referência 
do Complemento Solidário para Idosos, a vigorar a 
partir de 1 de janeiro de 2016;

Decreto-Lei n.º 1/2016
DR n.º 3, Série I de 06/01/2016
Altera a escala de equivalência aplicável à 
determinação do montante do Rendimento Social 
de Inserção (RSI) a atribuir, prevista na Lei n.º 13/2003, 
de 21 de maio e atualiza o valor de referência do RSI, 
indexado ao valor do IAS, previsto na Portaria n.º 
257/2012, de 27 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 2/2016
DR n.º 3, Série I de 06/01/2016
Altera a percentagem da majoração do montante do 
abono de família a atribuir a crianças e jovens inseridos 
em agregados familiares monoparentais;

Despacho n.º 352-A/2016
DR n.º 5, Série II de 08/01/2016
Aprova as tabelas de retenção da sobretaxa de 
IRS;

Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016/M
DR n.º 13, Série I de 20/01/2016
Regula a atribuição de um subsídio social de 
mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na 
ilha da Madeira;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2016
DR n.º 16, Série I de 25/01/2016
Cria uma medida temporária de apoio específico, 
destinada à qualificação de pessoas com 
deficiência e incapacidade;

Portaria n.º 11-A/2016
DR n.º 20, Série I de 29/01/2016
Atualiza os montantes do abono de família para 
crianças e jovens, do abono de família pré-natal, 
e respetivas majorações, e revoga a Portaria n.º 
1113/2010, de 28 de Outubro;

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/A
DR n.º 21, Série I de 01/02/2016
Estabelece o regime jurídico do licenciamento e 
fiscalização das unidades de internamento e das 
equipas de apoio integrado domiciliário constituídas 
pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e 
Entidades Privadas que prestem ou venham a prestar 
serviços de cuidados continuados e de apoio social;

Decreto Regulamentar Regional n.º 7-A/2016/M
DR n.º 28, Série I de 10/02/2016
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional 
n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro, que regula a 
atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 
cidadãos beneficiários residentes na ilha da Madeira;

Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2016/M
DR n.º 28, Série I de 10/02/2016
Segunda alteração ao Decreto Regulamentar Regional 
n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro, que regula a 
atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 
cidadãos beneficiários residentes na ilha da Madeira;

Portaria n.º 35/2016
DR n.º 42, Série I de 01/03/2016
Estabelece o regime de comparticipação do Estado 
no preço máximo dos reagentes (tiras-teste) para 
determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das 
agulhas, seringas, lancetas e de outros dispositivos 
médicos para a finalidade de automonitorização de 
pessoas com diabetes, a beneficiários do Serviço 
Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º 222/2014, 
de 4 de Novembro;

Decreto-Lei n.º 10/2016
DR n.º 42, Série I de 01/03/2016
Repõe o regime transitório de acesso à pensão 
antecipada de velhice a beneficiários com, pelo menos, 
60 ou mais anos de idade e, pelo menos, 40 anos 
de carreira contributiva, pelo período necessário à 
reavaliação do regime de flexibilização, e prevê o 
direito de audição prévia do beneficiário;

Decreto-Lei n.º 11/2016
DR n.º 42, Série I de 01/03/2016
Cria uma medida excecional de apoio ao emprego 
através da redução da taxa contributiva a cargo da 
entidade empregadora, em 0,75 pontos percentuais, 
relativa às contribuições referentes às remunerações 
devidas nos meses de fevereiro de 2016 a janeiro 
de 2017;

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2016/M
DR n.º 48, Série I de 09/03/2016
Estabelece a estrutura e a organização dos cuidados 
de saúde primários na Região Autónoma da Madeira;

Lei n.º 6/2016
DR n.º 54, Série I de 17/03/2016
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 
Decreto-Lei n.º 246/2015, de 20 de outubro (primeira 
alteração à Lei n.º 90/2009, de 31 de agosto, que 
aprova o regime especial de proteção na invalidez, 
e terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 
de julho, que cria o complemento por dependência);

Lei n.º 7/2016
DR n.º 54, Série I de 17/03/2016
Majoração da proteção social na maternidade, 
paternidade e adoção para os residentes nas 
regiões autónomas;

Portaria n.º 48/2016
DR n.º 57, Série I de 22/03/2016
Determina que os medicamentos destinados ao 
tratamento de doentes com artrite reumatoide, 
espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 
idiopática juvenil poliarticular e psoríase em 
placas beneficiem de um regime excecional de 
comparticipação;

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2016/M
DR n.º60, Série I de 28/03/2016
Aprova o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida 
para vigorar na Região Autónoma da Madeira;

Lei n.º 7-A/2016
DR n.º62, Série I de 30/03/2016
Orçamento do Estado para 2016;

Portaria n.º 64-C/2016
DR n.º63, Série I de 31/03/2016
Segunda alteração à Portaria n.º 306-A/2011, de 
20 de dezembro, que aprova os valores das taxas 
moderadoras previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 113/2011, de 29 de novembro, bem como as 
respetivas regras de apuramento e cobrança;

Lei n.º 8/2016
DR n.º 63, Série I de 31/03/2016
Procede à décima alteração ao Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, restabelecendo feriados nacionais;

Portaria n.º 65/2016
DR n.º 64, Série I de 01/04/2016
Define a atualização anual das pensões e de 
outras prestações sociais atribuídas pelo sistema 
de segurança social, do regime de proteção social 
convergente atribuídas pela CGA e por incapacidade 
permanente para o trabalho e por morte decorrentes 
de doença profissional, para o ano de 2016;

Portaria n.º 67/2016
DR n.º 64, Série I de 01/04/2016
Define a idade normal de acesso à pensão de velhice 
do regime geral da segurança social em 2017 e o fator 
de sustentabilidade para 2016 e revoga a Portaria n.º 
277/2014, de 26 de Dezembro;

Despacho n.º 4688-A/2016
DR n.º 66, Série II de 05/04/2016
Regulamenta o regime de avaliação e certificação 
das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 
ensino básico, bem como as medidas de promoção 
do sucesso educativo que podem ser adotadas 
no acompanhamento e desenvolvimento das 
aprendizagens;

Despacho n.º 4771-A/2016
DR n.º 68, Série II de 07/04/2016
Estabelece disposições sobre a implementação de 
rastreios de base populacional nas áreas do cancro 
da mama, do cancro do colo do útero, do cancro do 
cólon e reto e da retinopatia diabética;

 
 

Despacho n.º4835-A/2016
DR n.º 69, Série II de 08/04/2016
Determina que as instituições hospitalares integradas 
no Serviço Nacional de Saúde, independentemente 
da sua natureza jurídica, devem dar prioridade ao 
atendimento dos utentes que sejam referenciados 
através dos Cuidados de Saúde Primários ou do 
Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde 
(linha Saúde 24);

Portaria n.º83/2016
DR n.º 71, Série I de 12/04/2016
Quarta alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 
de maio, que define as condições em que o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos 
com o transporte não urgente de doentes que seja 
instrumental à realização das prestações de saúde;

Despacho normativo n.º 1-H/2016
DR n.º73, Série I I de 14/04/2016
Altera os artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 
23.º, 25.º e 26.º do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 
7 de maio de 2015, que determina os procedimentos 
da matrícula e respetiva renovação;

Despacho n.º 5344-A/2016
DR n.º76, Série I I de 18/04/2016
Estabelece as medidas e procedimentos necessários 
para que o pai, ou outra pessoa significativa, possa 
estar presente num bloco operatório para assistir ao 
nascimento de uma criança por cesariana;

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2016/A
DR n.º80, Série I de 26/04/2016
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
23/2006/A, de 12 de junho, que estabelece o regime 
jurídico do transporte coletivo de crianças;

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

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70085573/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866635/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866635/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174554/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174554/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/309315/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/309315/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73222984/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73222984/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73222984/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73222984/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58728917/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70748601/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/488491/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/357518/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477277/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65990733/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65990733/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/572591/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/346744/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/346744/details/normal?l=1
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CONVOCATÓRIAS
Assembleias distritais
Eleitorais
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas na alínea a) do 
Artigo 39.º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes, convoco as Assembleias Distritais 
Eleitorais de Braga, Évora, Leiria, Porto e Setúbal 
para o dia 02 de Julho de 2016. As mesas de voto 
que funcionarão nas sedes das delegações distritais 
estarão abertas das 14,00 às 17,00 horas.

Lisboa, 08 de Maio de 2016
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Assembleia geral 
Eleitoral
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas na alínea a) do 
Artigo 18.º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes e dando cumprimento ao estabelecido 
na alínea b) do Artigo 4.º do Regulamento Eleitoral, 
convoco a Assembleia Geral Eleitoral para o dia 02 de 
Julho de 2016. As mesas de voto que funcionarão na 
Sede Nacional e nas sedes das Delegações Distritais 
e Locais estarão abertas das 14.00 às 17.00 horas.

Lisboa, 08 de Maio de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Assembleias locais 
Eleitorais
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º e para o 
exercício das atribuições previstas no n.º 4
do Artigo 45.º dos Estatutos da Associação Portugue-
sa de Deficientes, convoco as Assembleias Locais 
Eleitorais de Amadora, Amarante, Angra do Heroísmo, 
Cascais, Chaves, Paredes, Região Autónoma da 
Madeira, São Miguel, Seixal e Sintra para o dia 02 
de Julho de 2016. As mesas de voto que funcionarão 
nas sedes das delegações locais estarão abertas das 
14.00 às 17,00 horas. 

Lisboa, 08 de Maio 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

Projeto SIMON
- Tecnologia 
previne fraudes no
estacionamento 

A EMEL, Empresa Municipal de Mobili-
dade e Estacionamento de Lisboa, no 

âmbito do projeto Europeu SIMON - Assis-
ted Mobility for Older and Impaired Users, 
está a realizar um teste piloto como Dístico 
de Estacionamento para Pessoas com
Deficiência condicionadas na sua mobi-
lidade.
A modernização do Dístico de estacio-
namento para pessoas com deficiência 
através da inserção de tecnologia NFC 
(Near-Field Communications) e QR Code 
permite, através de um Smartphone, a 
identificação dos utilizadores no estacio-
namento público. Estas novas funcionali-
dades permitem garantir uma fiscalização 
eficaz do estacionamento na Cidade de 
Lisboa bem como reduzir e prevenir a frau-
de no uso do Cartão de Estacionamento 
para Pessoas com Deficiência.
Para além disso, o projeto SIMON desen-
volveu uma aplicação móvel – o SIMON 
Mobile, para Android e iOS (em breve) que 
pode ser descarregado em: https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
locoslab.android.simon.mobile&hl=pt_
BR
 
Ou Descarregue aqui a aplicação:

A aplicação SIMON Mobile permite o aces-
so a Bases de Dados da Cidade de Lisboa 
atualizadas, que disponibilizam informação 
para os utilizadores sobre estacionamento 
e transportes públicos.
Se quiser fazer parte deste teste piloto, 
ou se pretende mais informações, por 
favor contacte-nos através do endereço 
de e-mail projecto.simon.lisboa@emel.pt
Para mais informações, consultem:
http://simon-project.eu/
https://www.facebook.com/SIMONso-
lution/
https://twitter.com/SIMONEUProject

a isenção de conformidade com as normas 
de acessibilidade, que a legislação não 
faz distinção entre o órgão licenciador e 
o de supervisão e que quase não existem 
penalizações para o não cumprimento com 
as normas de acessibilidade, o Comité 

recomenda que o Estado tome medidas 
eficazes, em estreita consulta com as orga-
nizações que representam as pessoas com 
deficiência, e que cumpra o que estabelece 
o artigo 9 da Convenção e o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável.

Justiça
O Comité recomenda que o Estado adote 
todas as medidas necessárias para com-
bater a discriminação que as pessoas com 
deficiência enfrentam no acesso à justiça, 
certificando-se que são feitas adaptações 
processuais e que são criados fundos para 
ações de Formação sobre a Convenção. 
O Comité receia que o Código de Processo 
Penal declare as pessoas com deficiência 
psicossocial criminalmente irresponsáveis, 
e que as suas garantias legais não sejam 
respeitadas, recomendando uma Revi-
são da Lei Penal para garantir a todas 
as pessoas com deficiência o gozo de 
iguais garantias, incluindo a presunção 
de inocência e o direito a um julgamento 
justo, em condições de igualdade com os 
outros, através de adaptações razoáveis 
e processuais e o acesso à informação e 
comunicação.
Da mesma forma, a Comissão está preo-
cupada com o internamento de pessoas 
com deficiência com base no conceito 
de perigosidade, assim como na priva-
ção de liberdade com base na deficiência 
(Lei de Saúde Mental - Lei 36/1998 e Lei 
101/1999), pelo que recomenda eliminar 
a possibilidade de privação de liberdade 
com base nestes critérios.

Trabalho
O comité está preocupado com desigualda-
de e as condições de trabalho das pessoas 
com deficiência que vivem em Portugal 
e recomenda que o Estado, em estreita 
consulta com as organizações que repre-
sentam as pessoas com deficiência, reveja 
a sua legislação do trabalho, tanto no setor 
público e no setor privado, para assegurar 
a sua conformidade com a Convenção, 
e tome medidas para aplicar as regras e 
sanções previstas na sua legislação em 
caso de não cumprimento.

CEnTrAiS

(continuação)

gErAL+

O comité recomenda que o Estado, em 
estreita consulta com as organizações 

que representam as pessoas com 
deficiência, reveja a sua legislação do 
trabalho, tanto no setor público e no 
setor privado, para assegurar a sua 

conformidade com a Convenção, e tome 
medidas para aplicar as regras e sanções 

previstas na sua legislação em caso de 
não cumprimento.
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noTíCiAS AgEnDA

Braga
Piquenique na Praia Fluvial 
de Merelim 

No próximo dia 23 de julho, a APD Braga realiza o 
Encontro Anual de Sócios, num piquenique, na Praia 
Fluvial de Merelim, com inicio a partir das 11.00h, 
onde, a exemplo de anos anteriores, a APD Braga 
colocará ao dispor de todos carne e sardinhas, 
broa e vinho. Para que, uma vez mais, o encontro 
seja um sucesso, contamos com a presença dos 
nossos sócios, familiares e amigos. 
Não hesite em contactar a APD Braga, em caso 
de alguma dúvida. 

 
Porto  
Almoço convívio aos segundos 
sábados de cada mês

Aos segundos sábados de cada mês, a 
Delegação Distrital do Porto da APD, efetua um 
almoço convívio para sócios, familiares e amigos. 
Participe! 

 

A A PD Porto participou, no dia 11 de janeiro, numa 
reunião de trabalho no âmbito da construção do plano 

de ação para 2016 da Rede Social. A reunião teve lugar 
na Divisão Social de Ação Social, Voluntariado e Saúde, 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 
A convite da Câmara Municipal do Porto esta delegação 
esteve presente, no dia 27 de janeiro, na Cerimónia de 
Apresentação Pública do “Programa Municipal de Apoio 
ao Desporto Adaptado” que decorreu na Piscina Municipal 
da Constituição, na presença da secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. 
Em consonância com o estabelecido nos Estatutos da 

Porto

Braga

APD, a Delegação Distrital do Porto levou a efeito, a 27 
de fevereiro, a Assembleia Distrital e Apresentação do 
Relatório de Atividades e Contas do Ano 2015. Ainda no 
mesmo dia realizou o almoço convívio. 
No dia 1 de março, participou na reunião do Plenário 
Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia que decorreu 
no Auditório da Assembleia Municipal. 
Esteve presente, no dia 4 de abril, na Audição sobre 
“Pobreza e Desigualdades Sociais” promovida pelo 
PCP – Partido Comunista Português que teve lugar no 
Auditório da Junta de Freguesia de Miragaia

APD Braga Vence XXIII Taça de 
Portugal de basquetebol em 
cadeira de rodas

A APD Braga venceu, no início de maio, a XXIII Taça 
de Portugal em cadeira de rodas, ao derrotar a 

APD Leiria na Final Four por 54-47, numa competição 
que decorreu no Pavilhão Jorge Galamba Marques, 
na Figueira da Foz com os seguintes resultados: 
Meias finais: APD Braga 50-41 APD Sintra; APD Leiria 
29-25 GDD Alcoitão.
Final: APD Braga 54-47 APD Leiria

Contribua com 
0,5% do seu IRS

Ajude a APD sem custos
Preencha o quadro 9 do Anexo H
da sua Declaração de IRS

Associação Portuguesa de Deficientes

NIF: 501129430

Aprovado Relatório de 
Atividades e Contas de 2015
A APD Porto discutiu com as entidades oficiais, o Plano de Ação para 2016 da 
Rede Social de Vila Nova de Gaia, o Programa Municipal de Apoio ao Desporto 
Adaptado do Porto e esteve no Debate "Pobreza e Desigualdades Sociais" na 
Freguesia de Miragaia


