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No início de um novo mandato agra-
deço a confiança que os associa-
dos depositaram nos elementos 
que integram os Órgãos Sociais 

e no Programa de Acção para o Quadriénio 
2016/2019.

Reafirmamos os nossos propósitos de con-
tribuir para uma cada vez maior afirmação 
da APD no meio associativo da deficiência 

e, para além dele, visando a afirmação da 
igualdade de direitos, incluindo a igualdade 
de género, multiculturalidade e intercultu-
ralidade.

Empenhar-nos-emos em prosseguir e me-
lhorar sempre o trabalho que foi sendo de-
senvolvido pelos corpos sociais anteriores, 
evitando rupturas de princípios e objectivos. 
Exigiremos o cumprimento integral dos 

princípios da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e resposta ur-
gente às recomendações da Comissão para 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Os actuais corpos sociais serão respon-
sáveis por coordenar e estimular todo o 
plano de acção que nos propomos levar a 
cabo. Mas naturalmente que só será pos-
sível fazê-lo se se dispuser de um apoio 

empenhado de todos os associados. Con-
tamos, portanto, com todos para alcançar 
o objectivo primeiro da APD – a promoção 
e defesa de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais das pessoas com 
deficiência portuguesas.

Ana Sezudo

Mensagem da Presidente

 
Novos Corpos Gerentes 
apostam na dinamização 
da ação e reforço da APD.
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17 Objectivos para transformar 
o nosso mundo

Guia para o Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030

Para transformar o Mundo em nome dos Povos e do Planeta, a 1 de janeiro de 2016 entrou 
em vigor a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o 

nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, constituída por 17 objetivos, 
desdobrados em 169 metas, que foi aprovada pelos líderes mundiais, a 25 de setembro de 

2015, numa cimeira memorável na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA). 

“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) são a nossa visão 
comum para a Humanidade e um con-
trato social entre os líderes mundiais e 

os povos”, disse o secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-moon. “São uma lista das coisas a 
fazer em nome dos povos e do planeta, e 
um plano para o sucesso”, acrescentou. 
Os 17 ODS, aprovados por unanimidade 
por 193 Estados-membros da ONU, reuni-
dos em Assembleia-Geral, visam resolver 
as necessidades das pessoas, tanto nos 
países desenvolvidos como nos países em 
desenvolvimento, enfatizando que ninguém 
deve ser deixado para trás. Os ODS foram 
pensados a partir do sucesso dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 
entre 2000 e 2015, e pretendem ir mais 
longe para acabar com todas as formas de 
pobreza. Trata-se de uma agenda alargada 
e ambiciosa que aborda várias dimensões 
do desenvolvimento sustentável (social, 
económico, ambiental) e que promove 
a paz, a justiça e instituições eficazes. A 
mobilização dos meios de implementação 
– dos recursos financeiros às tecnologias 
de desenvolvimento e transferência de 
capacitação – é também reconhecida como 
fundamental. Transformar esta visão em 
realidade é essencialmente da responsa-
bilidade dos governos dos países, mas irá 
exigir também novas parcerias e solidarie-
dade internacional. Todos têm um papel a 
desempenhar. A avaliação dos progressos 
terá de ser realizada regularmente, por 
cada país, envolvendo os governos, a 
sociedade civil, empresas e representantes 
dos vários grupos de interesse. Será utili-
zado um conjunto de indicadores globais, 
cujos resultados serão compilados num 
relatório anual. 

17 objectivos para 169 metas
 Os 17 objectivos traçados no documento 
elencam 169 metas. De entre estas, sa-
lientamos algumas. Até 2030, por exemplo, 
erradicar a pobreza extrema em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas 
que vivem com menos de 1,25 dólares 
por dia. Outra é  acabar com a fome e 
garantir o acesso de todas as pessoas, em 
particular os mais pobres e pessoas em 
situações vulneráveis, incluindo crianças, 
a uma alimentação de qualidade, nutritiva 
e suficiente durante todo o ano. 
E mais: atingir a cobertura universal de saú-
de, incluindo a proteção do risco financeiro, 
o acesso a serviços de saúde essenciais 
de qualidade e o acesso a medicamentos 
e vacinas essenciais para todos de forma 
segura, eficaz, de qualidade e a preços 
acessíveis.
Na educação, até 2030, garantir que todas 
as meninas e meninos completam o ensino 

primário e secundário que deve ser de 
acesso livre, equitativo e de qualidade, e 
que conduza a resultados de aprendizagem 
relevantes e eficazes.
O documento é ambicioso e aponta a pro-
gressivamente alcançar, e manter de forma 
sustentável, o crescimento do rendimento 
dos 40% da população mais pobre a um 
ritmo maior do que o da média nacional e 
acabar com todas as formas de discrimina-
ção contra todas as mulheres e meninas, 
em toda parte e eliminar todas as formas 
de violência contra todas as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas, 
incluindo o tráfico e exploração sexual e 
de outros tipos. 
O acesso de todos à habitação segura, 
adequada e a preço acessível, e aos ser-
viços básicos, e melhorar as condições 
nos bairros de lata, assim como reforçar 
a resiliência e a capacidade de adaptação 
a riscos relacionados com o clima e as 

catástrofes naturais em todos os países  e 
Integrar medidas relacionadas com altera-
ções climáticas nas políticas, estratégias 
e planeamentos nacionais, são outras 
metas apontadas.

Questões sistémicas
Há questões sistémicas a resolver para 
uma coerência de políticas e institucional. 
Realcemos: Aumentar a estabilidade ma-
croeconómica global, inclusive através da 
coordenação e da coerência de políticas;
 Aumentar a coerência das políticas para 
o desenvolvimento sustentável; 
Respeitar o espaço político e a liderança de 
cada país para estabelecer e implementar 
políticas para a erradicação da pobreza e 
o desenvolvimento sustentável.

Os Objectivos para o Desenvolvimento 
Sustentável foram pensados a 

partir do sucesso dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM), 

entre 2000 e 2015, e pretendem ir mais 
longe para acabar com todas as formas 

de pobreza. Trata-se de uma agenda 
alargada e ambiciosa que aborda 

várias dimensões do desenvolvimento 
sustentável (social, económico, 

ambiental) e que promove a paz, a 
justiça e instituições eficazes.



agosto´16 | p3

As parcerias multissetoriais
Reforçar a parceria global para o desen-
volvimento sustentável, complementada 
por parcerias multissetoriais que mobili-
zem e partilhem conhecimento, perícia, 
tecnologia e recursos financeiros, para 
apoiar a realização dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável em todos 
os países, particularmente nos países 
em desenvolvimento:
 Incentivar e promover parcerias públicas, 
público-privadas e com a sociedade civil 
que sejam eficazes, a partir da experiên-
cia das estratégias de mobilização de 
recursos dessas parcerias 

Dados, monitorização e pres-
tação de contas
Até 2020, reforçar o apoio à capacitação 
para os países em desenvolvimento, 
inclusive para os países menos desenvol-
vidos e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento, para aumentar signifi-
cativamente a disponibilidade de dados 
de alta qualidade, atuais e fidedignos, 
desagregados ao nível do rendimento, 
género, idade, raça, etnia, estatuto migra-
tório, deficiência, localização geográfica 
e outras características relevantes em 
contextos nacionais ;
 Até 2030, aumentar as iniciativas exis-
tentes para desenvolver medidas do pro-
gresso do desenvolvimento sustentável 
que complementem o produto interno 
bruto [PIB] e apoiem a capacitação es-
tatística nos países em desenvolvimento.
Saiba mais sobre a agenda 2030 – 
17 ODS Resolução adotada a 25 de 
setembro de 2015: http://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E Websites e redes 
sociais: www.un.org/sustainabledevelop-
ment | www.unric.org/pt/ | www.facebook.
com/globalgoalsUN

EDITORIAL

Porquê o 
terrorismo?!...
Além do futebol, aquilo de que mais se fala 
na comunicação social é de terrorismo. É 
um facto de que o terrorismo existe mas, 
em nosso entender, há coisas mais mor-
tíferas que a mesma comunicação social 
aplaude e que, pensamos, são a causa do 
dito terrorismo. Lembremos que os países 
bombardeados, destruídos e abandonados, 
sem razão e com justificações falsas viram 
crescer ninhos de terroristas das mais 
diversas cores que, em primeira análise, 
fizeram vítimas nesses mesmos países.
É tempo de pensarmos bem nisto e não 
apenas nas telenovelas, futebol e progra-
mas televisionados que têm como únicos 
objectivos as tricas, a estupidez, a incultura 
e banalidades que nos transformam em 
seres poucos ou, por vezes, nada pensan-
tes. Aquilo que realmente interessa para a 
solução dos nossos problemas fica para 
o caixote do lixo. Os próprios filmes são 
duma violência atroz.
Bem, o que temos que fazer?!... Neste 
momento, é difícil pois não existe uma 
varinha mágica que nos conduza na di-
recção certa e as soluções nuns sítios 
não o são noutros e os mesmos remédios 
não se aplicam a todos os problemas. Por 
outro lado, os mandões da maioria deste 
mundo apenas pensam em encher os 
bolsos dos ultra-ricos sem se preocuparem 
com as pessoas, com a sua vida, a sua 
saúde e, abrenúncio, a sua educação. Pois 
esta, quando existe, é um inimigo forte 
aos senhores do dinheiro e do Mundo, 
ou duvida que são os resultados eleito-
rais que definem o futuro dos povos?!... 
A génese do terrorismo é complexa. 
Mas será que se os problemas huma-
nos fossem resolvidos haveria campo 
para esta actividade? Ou se as guerras 
acabassem, quer em nome duma falsa 
democracia quer por motivos de domínio 
de matérias primas, haveria campo para 
aquilo a que se denomina terrorismo?!... 
Caiamos em nós, pensemos um boca-
dinho, deixemos de nos embriagarmos 
com a propaganda da comunicação social 
dominada totalmente pelos que têm como 
único sentimento a gordura da sua bolsa, 
desprezando e até considerando os mais 
desprotegidos como não pessoas. Pense-
mos como seria bom um mundo em que o 
Homem fosse a razão de ser da política, 
da economia, da cultura, isto é, de toda 
a relação social e, provavelmente, para 
não dizer com toda a certeza, não haveria 
bombardeamentos nem outros actos ter-
roristas. Comecemos por nos convencer 
a nós. Já é um grande passo.

António Matos de Almeida

Transformar esta visão em 
realidade é essencialmente da 
responsabilidade dos governos 

dos países, mas irá exigir 
também novas parcerias e 

solidariedade internacional. 
Todos têm um papel a 

desempenhar.

Os 17 objectivos para o Desenvolvimento Sustentável

1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
2 - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável;
3 - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;
4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
6 - Garantir adisponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos;
7 - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos;
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos;
9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
11 - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis;
12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e osseus impactos;
14 - Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;
15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertifi-
cação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade;
16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis;
17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável.
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CENTRAIS

Eleições mandato 2016/2019

Programa de Ação da lista A
Dinamizar a ação – 

promover a inclusão
As eleições para os novos corpos gerentes da Associação Portuguesa de 
Deficientes decorreram com normalidade e já tomaram posse no passado 
mês de julho os novos eleitos. Pela sua importância, aqui ficam as linhas 

orientadoras de ação para o próximo triénio.

I Introdução
As eleições para o mandato 2016/2019 têm 
lugar num novo contexto político que se 
espera devolva aos portugueses a tranqui-
lidade, confiança e qualidade de vida que 
o governo PSD/CDS delapidou. 
O programa proposto é um contributo, 
sempre inacabado, fruto do profundo, di-
nâmico e plural debate, destinado a apla-
nar o caminho rumo à inclusão, objetivo 
último da APD. É também a garantia de 
resistência deste projeto singular que é a 
Associação Portuguesa de Deficientes, 
voz das pessoas com deficiência, num 
panorama nacional e internacional de crise 
dos valores humanistas, democráticos e 
da paz, que advém da concentração do 
capital nas mãos de uns poucos e do 
empobrecimento de milhões de pessoas 
à escala global.   
A APD define-se como associação de 
pessoas com deficiência, constituída e 
dirigida maioritariamente, por pessoas com 
deficiência, independente e valorizando 
a mundividência das pessoas com defi-
ciência, numa perspetiva de afirmação da 
igualdade de género, da multiculturalidade 
e interculturalidade.
 A APD surgiu no panorama associativo 
das pessoas com deficiência, em Portugal, 
com genuínos traços de singularidade, for-
temente vocacionada na inclusão alargada 
e transversal das questões da deficiência 
na multiplicidade das suas vertentes, na 

priorização da inclusão, depreciação da 
prestação de serviços que competem ao 
Estado, extensão territorial, dinamização 
da participação/diálogo a nível central, 
regional e local, da definição, planificação, 
execução, supervisão e avaliação de todas 
as políticas impactantes na existência das 
pessoas com deficiência, bem como na 
real inclusão.

II Estratégia Nuclear
A - Dinamização e expansão da 
APD 
A conjuntura político-social nacional, eu-
ropeia e internacional, projetada no con-
texto interno, requer opções estratégicas 
ajustadas que possibilitem a superação 
de limitações e lacunas que se fazem 
sentir na organização, a transformação 
de métodos e modelos organizacionais e 
a mobilização de novos ativistas. 
Impõe-se definir um plano de aperfeiçoa-
mento organizacional, de descentraliza-
ção do trabalho diretivo, de coordenação 
e valorização do papel das delegações, 
alargando e diversificando a informação da 
Direção Nacional para estas e destas para 
a Direção Nacional, de forma a construir 
uma interação permanente e eficiente. 
Importa também assegurar a expansão 
da influência da APD através da capacita-
ção dos dirigentes, captação de recursos 
humanos nos setores da universidade 

e de grupos profissionais de formação 
académica superior. 
E definir uma estratégia de ação que as-
sente nos princípios da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
dando particular enfoque às recomenda-
ções da Comissão para os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, publicadas em 
abril.

B - Sustentação 
– Recursos Económicos
Desde sempre, a principal fonte de finan-
ciamento da APD residiu no Estado - gover-
no, órgãos desconcentrados e autarquias 

locais. O subfinanciamento crónico produz 
efeitos nefastos no projeto da APD. É le-
gítimo, e decorre da legislação em vigor, 
reclamar apoios financeiros suficientes 
para garantir o desenvolvimento regular 
da atividade da Associação, apostando 
na aprovação do regulamento do apoio 
financeiro ao funcionamento das ONG, 
em estreita colaboração com estas.
Convictos da singularidade insubstituível 
do nosso projeto, importa diversificar as 
fontes de financiamento:
- Realizar uma campanha de captação 
e atualização de associados, bem como 
de recolha de quotização, sem deixar de 
atender à situação financeira da grande 
maioria dos sócios, marcada pela pobreza 
e pela exclusão, considerando que o finan-
ciamento do Estado é insuficiente para 
fazer face às necessidades da Associação;
- Reivindicar parte dos benefícios dos 
jogos de azar atuais ou futuros;
- Reclamar a universalização dos benefí-
cios do donativo cidadão, em sede de IRS;
- Reivindicar o aperfeiçoamento de todas 
as formas de mecenato;
- Captar a solidariedade do empresariado 
das grandes empresas, equacionando a 
celebração de acordos, visando prestar 

A APD define-se como 
associação de pessoas com 

deficiência, constituída e 
dirigida maioritariamente, 

por pessoas com deficiência, 
independente e valorizando a 

mundividência das pessoas com 
deficiência, numa perspetiva 
de afirmação da igualdade de 

género, da multiculturalidade e 
interculturalidade.



agosto´16 | p5

certos serviços administrativos, designa-
damente na sede das delegações, com 
empresas fornecedoras de serviços, tais 
como empresas de comunicação, energia, 
entre outros.

C - Cooperação 
e desenvolvimento
Analisar a evolução do universo asso-
ciativo, mormente a composição, proje-
to, organização e objetivos, com vista a 
adotar um modelo de cooperação eficaz, 
capaz de multiplicar as ações em prol 
do desenvolvimento da sociedade, no 
respeito pela diversidade e pelos direitos 
humanos fundamentais, em contraponto 
ao conceito de economia social, conceito 
este que oculta uma conceção mercantil 
da intervenção social.
Repensar o modelo de participação no 
âmbito da CNOD, contribuindo para a 
consolidação do seu papel coordenador, 
com  vista a reforçar o papel do movimento 
associativo da área deficiência.
Reequacionar o modelo de relações ins-
titucionais com os órgãos de soberania, 
o governo, os órgãos desconcentrados 
regionais, as autarquias locais e entida-
des congéneres de forma a aumentar a 
consciencialização para os direitos das 
pessoas com deficiência e a obrigação 
de as consultar em matérias que direta 
ou indiretamente as afetem.

D- Intervenção e ação política
A intervenção desenvolve-se de modo 
multidisciplinar, global, transversal, a todos 
os níveis, em todos os setores transcen-
dentes na construção da sociedade inclu-

siva, cabendo elaborar programas/planos 
sectoriais, quando julgado conveniente.   
Recentrar a focalização na alteração de 
diplomas fundamentais:
1. Enfatizar o cumprimento da Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e a rápida resposta às reco-
mendações da Comissão para os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. 
2. Reavaliar a Lei 38/2004, de 18 de agos-
to, que define as bases gerais do regime 
jurídico da prevenção, habilitação, rea-
bilitação e participação da pessoa com 
deficiência, ponderando a oportunidade 
de desencadear o processo conducente 
à revisão, adequando a lei às disposições 
da CDPD.
3. Explicitar e regulamentar o exercício do 
direito à participação/diálogo.
4. Revalorizar a Declaração de Madrid 
e a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. 
5. Refletir, com ampla profundidade, sobre 
a natureza jurídica do movimento associa-
tivo e a revisão do quadro jurídico relativo 
às organizações não-governamentais. 

A intervenção da APD desenvolve-
se de modo multidisciplinar, global, 
transversal, a todos os níveis, em 

todos os setores transcendentes na 
construção da sociedade inclusiva, 
cabendo elaborar programas/planos 

sectoriais, quando julgado conveniente.   

Presidente – Humberto Fernando Simões dos Santos
Vice-Presidente – Pedro de Almeida Rodrigues Grilo
Primeira Secretária – Maria da Conceição Correia Loureiro
Segunda Secretária – Maria de Lurdes Coelho Godinho Afonso 
Suplente – António Matos de Almeida

Presidente – Ana Luísa Martins Brito Sezudo
Vice-Presidente – Albino Luís Fernandes Paulo
Secretário – Bruno Miguel Duque Lopes
tesoureiro – Luis Filipe Simões Oliveira
Vogal – Maria Helena Cunha Rato
Vogal – Fernando Manuel Maurício de Carvalho 
Vogal – Luis Jorge Rodrigues Semedo de Matos
Vogal – Marta Geraldo de Almeida Azevedo
vogal – Maria Cidália Bastos Grilo Ferraz de Carvalho
Vogal – Ricardo José Batista Silva
Vogal – Joaquim Manuel Cardoso
Vogal – Filipe Miguel Pascoal de Sousa
Vogal – Iara Regina Rolim de Paula
Suplente – António Carrasco Caeiro
Suplente – Carlos Fernando Cunha Dias
Suplente – Jorge Manuel Pires Silva
Suplente – Gustavo Miguel Ferreira da Silva Marques
Suplente – Maria Alice Pereira Inácio

Presidente – Vitor Manuel Reis da Cruz
Primeiro Vogal – José Augusto de Jesus Duarte 
Segundo Vogal – Cristina Helena Vasques Pereira
Suplente – Carlos Costa Henriques
Suplente – Pedro António Fernandes Gonçalves

Corpos dirigentes da APD eleitos

Mesa da assembleia geral

Direção nacional

Conselho fiscal



p6 | agosto´16

Lei n.º 13/2016
DR n.º 99, Série I de 23/05/2015
Altera o Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 
26 de outubro, e a Lei Geral Tributária, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, e 
protege a casa de morada de família no âmbito de 
processos de execução fiscal;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 93/2016
DR n.º103, Série I de 30/05/2015
Reforço das respostas públicas na área da diabetes;

Decreto Regulamentar n.º 1-A/2016
DR n.º103, Série I de 30/05/2015
Determina as regras para a frequência de ação de 
formação de segurança rodoviária e para a realização 
de prova teórica do exame de condução, no âmbito 
do sistema de pontos e cassação do título de con-
dução;

Despacho n.º 7197/2016
DR n.º105, Série II de 01/06/2015
Lista de produtos de apoio;

Despacho n.º 7617/2016
DR n.º110, Série II de 08/06/2015
Criação de um grupo de trabalho com o objetivo de 
apresentar um relatório com propostas de alteração 
ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado 
pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio e respetivo en-
quadramento regulamentador, incluindo os mecanis-
mos de financiamento e de apoio, com vista à imple-
mentação de medidas que promovam maior inclusão 
escolar dos alunos com necessidades educativas 
especiais;

Portaria n.º 161/2016
DR n.º111, Série I de 09/06/2015
Atualiza os montantes do abono de família para 
crianças e jovens e do abono de família pré-natal, 
correspondentes aos 2.º e 3.º escalões e respetivas 
majorações;

Portaria n.º 162/2016
DR n.º111, Série I de 09/06/2015
Procede à atualização das pensões de acidentes de 
trabalho, para o ano de 2016;

Portaria n.º 165/2016
DR n.º112, Série I de 14/06/2015
Altera a Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, que 
regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Pa-
liativos, a caracterização dos serviços e a admissão 
nas equipas locais, bem como as condições e requi-
sitos de construção e segurança das instalações de 
cuidados paliativos;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 21/2016/M
DR n.º113, Série I de 15/06/2015
Recomenda ao Governo Regional a adoção de medi-
das para a prevenção e controle das demências e de 
apoio aos doentes e suas famílias;

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2016/A
DR n.º114, Série I de 16/06/2015
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regio-
nal n.º 15/2015/A, de 12 de agosto, que regulamenta 
o Decreto Legislativo Regional n.º 23/2009/A, de 16 
de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Re-
gional n.º 16/2014/A, de 1 de setembro, que aprova o 

regime de apoio à habitação pela via do arrendamen-
to, designado por Programa Famílias com Futuro;

Lei n.º 18/2016
DR n.º116, Série I de 20/06/2015
Estabelece as 35 horas como período normal de tra-
balho dos trabalhadores em funções públicas, proce-
dendo à segunda alteração à Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 113/2016
DR n.º118, Série I de 22/06/2015
Reformulação da atribuição do subsídio de educação 
especial;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 24/2016/M
DR n.º127, Série I de 27/06/2015
Apresenta à Assembleia da República a proposta de 
lei que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
70/2010, de 16 de junho, que estabelece as regras 
para a determinação da condição de recursos a ter 
em conta na atribuição e manutenção das prestações 
do subsistema de proteção familiar e do subsistema 
de solidariedade, bem como para a atribuição de ou-
tros apoios sociais públicos;

Decreto-Lei n.º 35/2016
DR n.º127, Série I de 27/06/2015
Altera as missões e atribuições do Instituto de Ação 
Social das Forças Armadas, I. P., eliminando a pos-
sibilidade de este Instituto conceder empréstimos 
aos seus beneficiários, bem como a composição do 
conselho diretivo, procedendo à primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, e à 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 183/2014, de 
29 de Dezembro;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 129/2016
DR n.º136, Série I de 18/07/2015
Recomenda ao Governo a criação do estatuto do cui-
dador informal;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 130/2016
DR n.º136, Série I de 18/07/2015
Recomenda ao Governo medidas de apoio aos 
cuidadores informais e a aprovação do seu estatuto;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 134/2016
DR n.º137, Série I de 19/07/2015
Recomenda ao Governo a tomada de medidas de 
apoio a cuidadores informais, bem como a criação do 
estatuto do cuidador informal;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 135/2016
DR n.º137, Série I de 19/07/2015
Recomenda ao Governo o reforço dos apoios aos 
cuidadores informais;

Resolução da Assembleia da República 
n.º 136/2016
DR n.º137, Série I de 19/07/2015
Recomenda ao Governo a criação do estatuto do cui-
dador informal;

Portaria n.º 198/2016
DR n.º138, Série I de 20/07/2015
Altera o Anexo I da Portaria n.º 48/2016, de 22 de 
março, que identifica os medicamentos destinados ao 
tratamento da artrite reumatoide, espondilite anquilo-
sante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliar-
ticular e psoríase em placas e que estão sujeitos ao 
regime excecional de comparticipação;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira n.º 32/2016/M
DR n.º138, Série I de 20/07/2015
Recomenda ao Governo Regional a interação do ser-
viço de teleassistência no plano de envelhecimento 
ativo;

Portaria n.º 199-B/2016
DR n.º138, Série I de 20/07/2015
Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de 
Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para 
a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2016-2017;

Despacho n.º 9251/2016
DR n.º138, Série II de 20/07/2015
Alteração das medidas específicas com o objetivo de 
promover a inserção profissional das pessoas com 
deficiência e incapacidade, designadamente Apoio 
à Qualificação e Apoios à Integração, Manutenção e 
Reintegração no Mercado de Trabalho

Resolução da Assembleia da República 
n.º 146/2016
DR n.º143, Série I de 27/07/2015
Recomenda ao Governo a implementação de medi-
das para proteção das pessoas com fibromialgia;

Despacho n.º 9684/2016
DR n.º144, Série II de 28/07/2015
Nomeação da comissão de peritos no âmbito do 
contingente especial para candidatos com deficiên-
cia física ou sensorial;

Decreto-Lei n.º 40/2016
DR n.º145, Série I de 29/07/2015
Altera o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, oDecreto-Lei n.º 
138/2012, de 5 de julho, e o Regulamento da Ha-
bilitação Legal para Conduzir, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, transpon-
do as Diretivas 2014/85/UE da Comissão, de 1 de 
julho, e 2015/653/UE da Comissão, de 24 de abril, 
que alteram os anexos I, II e III da Diretiva 2006/126/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
dezembro, relativa à carta de condução;

LEGISLAÇÃO

Vendo Wolkswagen Golf

Vendo Golf a Diesel com mudanças 
automáticas e travão e acelerador 
à esquerda.
O veículo, em optimo estado de 
conservação, com 84.000 Km.
Preço: 12.000 Euros. Negociável.
Telemóvel: 969442256.

No dia 16 de julho teve lugar a conse-
quente tomada de Posse dos novos 

Corpos Sociais. Em tempo de eleições, 
a APD Porto não deixou de participar 
em inúmeras ações de sensibilização 
e iniciativas sociais e políticas. Desta-
quemos algumas.
A Delegação Distrital do Porto organizou 
no dia 1 de maio, em parceria com a Câ-
mara Municipal da Maia e a Federação 
de Andebol de Portugal, as Meias Finais 
– Grupo Norte da Taça de Portugal de 
Andebol em Cadeira de Rodas ACR 4 e 
ACR7. O evento teve lugar no Pavilhão 
Municipal de Nogueira, na Maia. 
No dia 16 de maio, recebeu a visita nas 
suas instalações, do Dr. Fernando - ad-
junto do Vereador do Pelouro de Ação 
Social da Câmara Municipal do Porto, 
Dr. Manuel Pizarro. 
A APD Porto participou ainda, no dia 
22 de maio, num Torneio de Andebol 
em Cadeira de Rodas, organizado pela 
FADEUP- Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
Esta delegação esteve presente no dia 
23 de maio na 2.ª Conferência de Gaia 
“Fórum Social”, uma iniciativa organizada 
pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia e pela Direção Editorial do Jornal 
de Notícias, que teve lugar no Auditório 
Municipal de Gaia. 
A equipa de APD - Porto sagrou-se ven-
cedora da Taça de Portugal de Andebol 
em Cadeira de Rodas – ACR7, prova 
levada a efeito no dia 18 de junho no 
Pavilhão D. Pedro I, em Alcobaça. 
No dia 01 de julho, uma delegação da 
APD Porto reuniu com a Dra. Joana 
Pereira das Aguas de Gaia, a fim de 
colaborar na identificação de lacunas 
nas praias acessíveis do Concelho de 
forma a tornar possível a sua utilização 
por partes dos cidadãos com necessi-
dades de locomoção. 
A convite da Provedoria Municipal dos 
Cidadãos com Deficiência da Câmara 
Municipal do Porto, participou, no dia 8 
de julho, num encontro com as institui-
ções sediadas no Porto e o Presidente 
do INR, I.P., Dr. José Madeira Serôdio. A 
iniciativa teve lugar na Sala da Vereação, 
sita nos Paços do Concelho. 

Porto

Delegação 
Distrital do Porto

Realizaram-se, no dia 2 
de julho, as eleições para 
os novos Corpos Sociais 
da Delegação Distrital 
do Porto da APD para o 
Quadriénio 2016/2019. 
 

ANÚNCIOS
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Paradoxos do Brexit

Três meses antes de ser eleito 
para a liderança dos trabalhistas, 
Jeremy Corbyn era clarinho como 
água: “Uma Europa usurária que 

transforma as pequenas nações em coló-
nias escravizadas sob o fardo da dívida 
não tem nenhum futuro.” Esta posição de 
Corbyn era absolutamente coerente com 
o seu percurso político; em 1975, ele tinha 
defendido a saída da então CEE; em 1993 
rejeitou o tratado de Maastricht, prevendo 
que a aprovação desse tratado e o rumo 
seguido pela integração europeia iriam 
levar a que fosse retirada aos parlamen-
tos nacionais a capacidade de “definir as 
políticas económicas dos seus países 
em favor dos interesses de uma série de 
banqueiros não eleitos”.
No seu discurso de 14 de abril de 2016, 
Corbyn anuncia o seu apoio à permanên-
cia do Reino Unido na UE, inserindo-o na 
estratégia da “construção do socialismo”. 
Estranhamente, o mesmo voto é defendido 
por 80% dos membros das confedera-
ções patronais e pelos bancos JP Morgan 
Chase, Goldman Sachs e HSBC, embora 
estes afirmem que o voto no sim garante 
os interesses do grande capital financeiro. 
Observadores garantem que, caso Cor-
byn chegasse ao poder com o programa 
político que apresenta seria liminarmente 
chumbado por Bruxelas.
Esta é uma das contradições do processo 
referendário e dos resultados do Brexit. 
Corbyn apoiava ou não a presença do Rei-
no Unido na União Europeia? A campanha 
do líder trabalhista pelo “sim” foi discreta. 
No fundo, ele sabia que a Europa de que a 
Europa precisa não é a que está sedeada 

em Bruxelas e que há necessidade de 
romper com tratados e imposições que 
não fazem sentido. Ou melhor, que só 
fazem sentido quando sabemos que esta 
Europa é aquela que o Partido Popular 
Europeu – a família política europeia de 
que o PSD faz parte – construíu. Só assim 
se compreende a aparente deriva do líder 
trabalhista britânico que já tem a cabeça 
a prémio no interior do seu partido que, 
importa lembrar, é o mesmo do Tony Blair 
de má memória (fica para a história por ter 
arrastado a Grã Bretanha para a segunda 
guerra do Iraque, crime político de propor-
ções colossais). Corbyn sabe que a saída 
do Reino Unido é um desastre e só assim 
se compreende o seu apelo aos militantes 
para que se unam para impedir que isso 
aconteça, pese embora o resultado do 
referendo.
Mas, que dizer de Cameron, o político 
desastrado que pensava estar a fazer a 
jogada política do século (também só leva 
16 anos) e que, de tanto fazer o frete aos 
medos irracionais do racismo e xenofobia 
da direita mais radical, se enterrou fundo 
no lamaçal que criou ao inventar a arma 
do referendo? 
No fundo, o enorme erro de todo este 
processo foi protagonizado por uma es-
querda que permitiu que o combate a uma 
Europa neoliberal, rendida às políticas de 
austeridade e manietada por interesses 
financeiros, ficasse nas mãos de uma 
direita caceteira, racista e xenófoba. No 
combate entre o Sim e o Não, a esquerda 
não cobriu o vazio da crítica à atual União 
Europeia do eixo Berlim, Paris, Bruxelas 
e praças financeiras. Deixou isso para 

os racistas e xenófobos e estes não se 
fizeram rogados. O medo é um poderoso 
instrumento de poder.
De Cameron nem vale a pena falar. Se 
nunca lhe passou pela cabeça a saída 
do Reino Unido, a apresentação de um 
referendo a uma sociedade completamente 
inundada por discursos antieuropa (Ca-
meron foi contribuinte ativo para isso) só 
podia resultar em desastre. Tanto mais que 
a defesa da União Europeia atual, depois 
de o Reino Unido passar anos a recusar 
uma plena integração (a tal história do 
pé dentro e do pé fora) é uma narrativa 
política difícil. De asneira em asneira até 
à asneira final. Eis porque não é difícil de 
compreender a reação das bases. Corbyn 
perde terreno nas bases e já tem quem 
peça a sua cabeça, para lá da autêntica 
revolução interna que o partido conhece 
e Cameron demitiu-se, o que é natural. O 
líder do UKIP, Nigel Farage, um dos rostos 
da direita caceteira também já se demitiu 
e as coisas não se ficam por aqui.
Afinal, que se passa com esta UE? Depois 
do processo de liberalização neoliberal 
iniciado nos anos 80 criou-se uma situação 
de agravamento exponencial das desigual-
dades económicas e de poder. A destruição 
do Estado social e a privatização galopante 
das suas funções, para entregar maiores 
fatias de rendimento a grandes grupos 
económicos e financeiros, criaram uma 
situação de precarização generalizada 
de camadas cada vez maiores das popu-
lações; a crise económica e financeira de 
2008 apenas veio radicalizar ainda mais 
esse processo, obrigando os contribuintes 
a pagarem os custos da economia de casi-

no. Temos uma espécie de socialismo para 
banqueiros: quando há lucros, os senhores 
recebem sozinhos os dividendos; quando 
há prejuízos, pagamos nós.
Tudo isto suportado por uma retórica que 
nos garante não haver alternativa a este 
quadro de valores.
O racismo e a falta de democracia na 
União Europeia são duas faces da mesma 
moeda e alimentam-se mutuamente. Há 
muito que a União Europeia é profunda-
mente racista em relação aos imigrantes 
e refugiados, como provam os acordos 
feitos com a Turquia e as combinações 
que fizeram com o governo de Came-
ron antes do referendo, para limitarem os 
direitos sociais do emigrantes no Reino 
Unido. Os governos da Europa legitimaram 
com a sua ação os argumentos racistas 
que pretendem ligar a crise à imigração 
e aos trabalhadores do Terceiro Mundo. 
Quando, no fundo, o que se verifica é que 
o processo de globalização económica 
que a UE persegue contribui em muito 
para a destruição progressiva do Estado 
social europeu e o esvaziamento total da 
democracia. A democracia que os gover-
nantes de Berlim e Bruxelas querem é um 
regime em que todos possamos falar, mas 
estejamos impedidos de decidir caminhos 
alternativos àquele que foi contratualizado 
com as grandes empresas.
É disto que devíamos estar a falar. Mas, 
não foi disto que Cameron falou. Nem 
podia, uma vez que estava engajado com 
estas políticas. E este é que é paradoxo 
do Brexit.

O que é paradoxal no Não britânico no referendo sobre 
a permanência na União Europeia é que parece que, 
afinal, ninguém o desejava. Cameron sempre julgou 
estar a fazer a jogada política de uma vida e errou em 
toda a linha. Não é impunemente que se ameaça com 
a construção de muros e arames farpados para travar 
a onda de imigração e depois se faz campanha pelo 
Sim. Já se demitiu. Nigel Farage, o rosto do Não pelo 
partido UKIP também já se demitiu. Boris Johnson dos 
conservadores, que fez campanha agressiva pelo Não, 
acabou a pedir a demissão do partido, mas já é ministro 
dos negócios Estrangeiros, uma escolha, no mínimo, 
controversa.
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O projeto visa a captação de crianças e jovens com 
deficiência, principalmente do sexo feminino, para a 
prática de atividade 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. 
Incrementar, alargar e dinamizar novas modalidades. 
Incentivar a prática desportiva de jovens e promover a 

sua inclusão social através da prática e apresentação 
pública de desportos adaptados nas ações da atividade 
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.

Ana Sesudo afirmou que a sua escolaridade foi 
feita no ensino público, ensino público de gran-
de qualidade, ao contrário dos que nos querem 

fazer crer que tal coisa não existe. Ao contrário dos que 
dizem haver assimetrias graves entre litoral urbano e 
interior desertificado, ela andou n uma escola no baixo 
Alentejo – Aljustrel - que sempre soube responder às 
suas necessidades, com professores de excelência e 
da qual guarda grandes lembranças e conhecimentos 
e preparação para a sua vida adulta. Neste quadro, a 
presidente da APD aproveitou para a agradecer aos 
professores, em geral, o trabalho que fazem e aos seus 
em particular pela dedicação. 
Da parte sentimental, Ana Sesudo passou para a parte da 
razão e evocou aquilo que a APD vem defendido desde 
sempre, ou seja, uma escola pública verdadeiramente 
inclusiva e verdadeiramente para todos, pilar fundamental 
para se atingir uma sociedade mais justa e para que as 
pessoas com deficiência atinjam a plena inclusão.
A presidente da APD relembrou que a sua associação 
foi sempre muito crítica, não à escola pública, mas aos 
seus responsáveis políticos por enfraquecerem a ver-
tente do ensino especial, através de sucessivos cortes 
orçamentais, recursos humanos e técnicos. Mas, apesar 
de todas estas dificuldades, é na escola pública que os 

alunos com necessidades educativas especiais melhores 
respostas têm às suas necessidades. Continua a ser o 
ensino público a não recusar matrículas, com base na 
deficiência. E revelou os números do Ministério da Edu-
cação. Nas escolas públicas eram 68 mil e 608 alunos 
com necessidades educativas especiais contra nove mil 
e 567 nas escolas privadas.
Ana Sesudo salientou que há um longo caminho a percor-
rer, pelo que existe a urgência em reforçar investimentos 
e apostas na escola pública por forma a torná-la efetiva-
mente inclusiva e lembrou que a escola privada é uma 
opção, mas a escola pública é um direito.
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NOTÍCIAS AGENDA

Braga

Grupo de Cavaquinhos e Cantares
Dia 10 de setembro, após as férias do mês de agos-
to, realiza-se o primeiro ensaio de Cavaquinhos do 
Grupo de Cavaquinhos e Cantares da APD Braga. 
Apelamos à presença de todos, particularmente da-
queles que querem aprender e fazer parte do grupo.

Encontro de sócios
Dia 17 de setembro, realiza-se o primeiro Encontro 
de Sócios na sede da APD Braga. Será o primeiro 
encontro, após o período de férias, onde contamos 
descrever as atividades futuras já planeadas e as 
que pretendemos planear com a ajuda de todos. 
Compareça!

Apresentação de Plano de atividades 
e Orçamento com Magusto
No dia 12 de novembro, a delegação da APD de 
Braga vai realizar a Assembleia para Apresentação 
do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 
de 2017. Esta assembleia terá inicio pelas 14.30h 
e, a exemplo dos anos anteriores, celebraremos 
logo a seguir à Assembleia o já habitual Magusto. 
Contamos com a presença de todos!

 
Porto
Instalações de Porto e Vila Nova 
de Gaia encerradas em agosto
Informamos que as instalações da Delegação 
Distrital do Porto da APD, no Porto e em Vila 
Nova de Gaia se encontram encerradas durante 
o mês de agosto para Férias. 

Escola Pública é um direito
A presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, Ana Sesudo, 
esteve presente na grandiosa manifestação de 18 de junho a favor de 
uma escola pública reforçada, universal e de qualidade. Na ocasião, 
convidada a proferir uma palavras aos manifestantes, lembrou que 
havia duas razões porque todos estavam ali: sentimento e razão.

Apelo à regularização 
de quotas
Apelamos a todos os associados que procedam à 
regularização das suas quotas por transferência 
bancária, cheque ou vale postal que indiquem o 
número de contribuinte à Sede Nacional ou às 
delegações respetivas a fim de ser possível a 
emissão do respetivo recibo.

Projeto
Comunidade – Desporto em Ação


