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A 15 de Outubro realizou-se, na 
Escola Secundária D. Dinis, 
em Lisboa, o XII Congresso 
Nacional de Deficientes, com a 

participação de duzentas e sessenta de 
pessoas, entre delegados e convidados. No 
Congresso estiveram presentes diversos 
membros da Direcção Nacional da APD e 

das delegações de Braga, Porto, Amarante, 
Chaves, Seixal e Cascais.
No Congresso, intervieram em nome da 
Direcção Nacional da APD, a Presidente 
Ana Sesudo, O Secretário Bruno Lopes, os 
Vogais Fernando Maurício e Filipe Sousa 
e da parte das Delegações o Dirigente 
Rui Sado da Delegação Local do Seixal.

No Congresso foram apresentados e 
discutidos os aspectos mais marcantes 
desde a realização do XI Congresso, 
realizado a 23 de Novembro de 2013. 
Foi igualmente apresentado e discutido 
um projecto de Caderno Reivindicativo, 
aprovado por unanimidade. Entre os 
temas desse Caderno destacam-se os 

problemas da acessibilidade, comunicação, 
informação, direito à vida independente, 
emprego e condições de trabalho, direitos 
sexuais e reprodutivos, escola inclusiva, 
saúde e reabilitação de qualidade, cultura 
e desporto.

XII Congresso Nacional de Deficientes

 
Intervenções da APD no 
XII Congresso da CNOD.
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XII congresso da CNOD realizado a 15 de Outubro



p2 | novembro´16

DESTAQUE+

Contributos
 da APD

Orçamento de Estado 2017

Considerando que, apesar das alterações introduzidas no 
Orçamento de Estado 2016, a situação social das pessoas com 

deficiência não evoluiu significativamente e que continua a existir 
um grande número destes cidadãos em situação de pobreza, a 

APD enviou ao Governo e aos grupos parlamentares um conjunto 
de propostas com vista a melhorar o OE 2017, no que às pessoas 

com deficiência diz respeito.
Até à data a APD foi recebida pelo PCP, PS, Verdes, PAN e CDS 

que se mostraram sensibilizados sobre as propostas que a seguir 
apresentamos

1. Prestações sociais
• O valor actual da pensão social de invali-
dez, embora tendo sido aumentado, coloca 
os cidadãos dela beneficiários muito abai-
xo do limiar da pobreza, mesmo quando 
acrescido do complemento extraordinário 
de solidariedade. Propõe-se aumentar a 
pensão social de invalidez até ao montante 
estimado para o limiar da pobreza. 
• Uma das principais Medidas para o 
Orçamento do Estado para 2011 e que 
se manteve no OE 2016 é a supressão 
dos 4.º e 5.º escalões do abono de fa-
mília. Embora se tenha mantido o abono 
complementar por deficiência, nos 4.º e 
5.º escalões, desceu o montante que o 
agregado familiar recebia relativamente às 
crianças com deficiência, pelo que deve 
ser reposto o abono de família dos 4.º e 
5.º escalões nos agregados com crianças 
com deficiência.
• O complemento por dependência foi 
retirado a pensionistas com pensões 
superiores a 600€ com a publicação do 
Decreto-Lei nº 13/2013 de 25 de Janeiro. 
Este complemento destina-se a pessoas 
que necessitam de assistência de terceira 
pessoa que tem como função apoiar nas 
actividades de vida diária. Aliás, é nosso 
entendimento que o montante do Comple-
mento por Dependência devia ser aumen-
tado e reposto para estes pensionistas, já 
que o seu valor torna quase impossível ter 
acesso a um serviço de terceira pessoa 
que faça face às reais necessidades destes 
pensionistas.
• Considerar um nível mínimo de protec-
ção social das pessoas com deficiência 
em situação de ausência de rendimento 

persistente, que consiste numa prestação 
incluída no subsistema de solidariedade, 
de modo a conferir às pessoas com de-
ficiência, recursos económicos que lhes 
permitam satisfazer necessidades essen-
ciais e favoreçam a progressiva inserção 
social e profissional.

2. Fiscalidade 
• Os prémios de seguros de vida ou as 
contribuições pagas a associações mu-
tualistas (que garantam exclusivamente 
os riscos de morte, invalidez ou reforma 
por velhice), em benefício do contribuinte 
ou dependente deficiente. No entanto, a 
dedução à colecta relativa às contribuições 
pagas para reforma por velhice encontra-se 
ainda limitada a € 65, no caso de sujeitos 
passivos não casados, ou € 130, no caso 
de sujeitos passivos casados. Conside-
rando que a actual legislação permite a 
recusa ou agravamento do seguro de vida, 
no caso das pessoas com deficiência deve 
ser mantido o benefício fiscal nos prémios 
do seguro de vida.
• Considerando as despesas extraordiná-
rias das pessoas com deficiência, grande 
parte das quais decorrem da inacessibi-
lidade do meio físico, da informação e 
comunicação que obrigam ao recurso a 
3.ª pessoa, devem ser repostas as dedu-
ções em IRS previstas no OE 2008 para 
os titulares com deficiência.
• Na mesma lógica de despesas acres-
cidas que afectam as pessoas com defi-
ciência, deve ser considerado o aumento 
da dedução à colecta das despesas com 
educação dos descendentes com defi-
ciência e considerar a dedução à colecta 
com despesas de saúde dos titulares com 

dos equipamentos específicos para os 
alunos com deficiência.
▪ Investir na formação de professores, 
assistentes operacionais e outros profissio-
nais da comunidade educativa no âmbito 
das necessidades educativas especiais.

No ensino superior
▪ Prever dotação orçamental para iniciar 
obras de acessibilidade a e em todos os 
estabelecimentos de ensino superior e 
adaptações razoáveis para os alunos com 
deficiência.

4. Emprego
• Embora a legislação portuguesa es-
tipule quotas de emprego para pessoas 
com deficiência, tanto no sector público 
como no privado, a realidade é que estes 
diplomas não têm tido qualquer impacto 
na contratação destes cidadãos. Deve ser 
considerado, como forma de estimular o 
emprego das pessoas com deficiência:
• O aumento e diversificação dos incen-
tivos ao emprego de forma a que contem-
plem não somente o desenho e adaptação 
dos postos de trabalho, mas também a 
criação de condições físicas, técnicas e 
pedagógicas para a frequência dos tra-
balhadores com deficiência nas acções 
de formação, numa perspectiva inclusiva 
e de formação de qualidade.
• Investimento em acções de sensibili-
zação dos empregadores sobre não dis-
criminação das pessoas com deficiência.
• A manutenção da pensão social de 
invalidez durante os períodos de formação.
• Alargamento dos meios de apoio a novas 
tecnologias, incluindo medidas facilitadoras 
do acesso das pessoas com deficiência 
aos novos recursos, instrumentos e equi-
pamentos.
• Reposição de apoios financeiros e técni-
cos às pessoas com deficiência que preten-
dam criar pequenas empresas, garantindo 
que o valor concedido seja de molde a 
possibilitar a viabilidade do projecto.

5. Transportes
• O encerramento de numerosos servi-
ços públicos, particularmente no interior, 
exige um sistema de transportes eficaz e 
acessível. Assim deve ser considerado o 
necessário investimento na adaptação dos 
transportes públicos urbanos e suburbanos. 
Impõe-se, ainda, assegurar o transporte 
das pessoas com deficiência nas zonas 
do interior, já que os transportes públicos 
não dão resposta às necessidades. 

6. Associativismo 
Considerando o elevado número de orga-
nizações que beneficiam da consignação 
do IRS prevista na Lei n.º 16/2001, de 
22 de Junho e sendo esta uma forma de 
financiamento importante das organizações 
não-governamentais, propõe-se o aumento 
desta consignação de 0,5% para 1%.

deficiência ou de ascendentes e descen-
dentes com deficiência.
• Deve ser eliminada a decisão intro-
duzida pelo Decreto-Lei  n.º 41/2016, 
de 1 de Agosto, que limita a isenção do 
pagamento do IUC, já que sendo um 
imposto sobre a circulação deve ser con-
siderado os cidadãos com mobilidade 
condicionada estão impedidos de utilizar 
a esmagadora maioria dos transportes 
públicos, pelo que forçosamente têm de 
recorrer a transporte próprio.
• A última alteração legislativa relativa a 
medicamentos data de Outubro de 2010 e 
impôs uma redução do regime especial de 
comparticipação de 100 para 95 por cento 
(pensionistas com baixos rendimentos), 
enquanto o escalão A do regime geral 
registou uma descida na comparticipação 
de 95 para 90 por cento. Consideran-
do os baixos rendimentos das pessoas 
com deficiência deve ser garantida a 
gratuitidade de todos os medicamentos 
e outros produtos de uso frequente e 
indispensáveis para a qualidade de vida 
destes cidadãos.
• Muitas ajudas técnicas ou a sua repa-
ração estão sujeitas a IVA o que encarece 
produtos e equipamentos essenciais ao 
dia a dia das pessoas com deficiência, 
pelo que deve ser considerada a isenção 
do IVA em todas as ajudas técnicas.

3. Educação
Na educação pré-escolar: 
• Investimento na construção e adap-
tação de creches e jardins de infância e 
na contratação de meios humanos com 
qualificação e em número suficiente para 
garantir uma resposta especializada às 
necessidades das crianças com defi-
ciência.

Nos ensinos básico e 
secundário: 
▪ Prever o aumento do orçamento na 
educação para as NEE de forma a con-
templar a contratação e colocação de 
professores com formação específica 
em número suficiente para dar resposta 
às necessidades dos alunos com NEE, 
nas escolas do ensino regular. 
▪ Na mesma perspectiva para aumentar 
o número de equipas multidisciplinares, 
integrando docentes especializados na 
área do ensino para as necessidades 
educativas especiais, intérpretes de língua 
gestual, professores de escrita Braille e de 
Tecnologias de Informação e Comunica-
ção, psicólogos, assistentes operacionais, 
entre outros, para os estabelecimentos 
de ensino. Estas equipas devem operar 
tanto na observação e avaliação das 
necessidades das crianças e jovens com 
deficiência, como prestar apoio continuado 
aos alunos e corpo docente.
▪ Investir na acessibilidade e adaptação 
ergonómica das escolas e disponibilização 



novembro´16 | p3

EDITORIAL

O direito à 
Comunicação 
é um Direito 
Humano 

Este é o primeiro editorial que me com-
pete escrever na qualidade de directora 

do Associação. É uma responsabilidade 
que aceito com o compromisso de conti-
nuar a desenvolver o jornal como órgão 
de informação e comunicação para e ao 
serviço das pessoas com deficiência, na 
senda do meu predecessor, António Matos 
de Almeida, a quem quero deixar aqui a 
expressão da minha admiração e estima.
Segundo a UNESCO o Direito à Comunica-
ção é um Direito Humano fundamental, no 
sentido em que todas as pessoas devem 
poder se expressar livremente e terem 
condições para ser produtoras de informa-
ção, sob a forma de meras opiniões ou de 
produções culturais, e de fazê-la circular. 
É nesta perspectiva que pretendemos 
desenvolver a linha editorial do Associação 
nas seguintes três vertentes:
Transmissão de informações úteis sobre 
todas as questões que interferem ou pos-
sam interferir com os direitos e a vida das 
pessoas com deficiência e suas famílias, 
designadamente no âmbito da legislação 
e das políticas públicas;
Reforço do movimento associativo de pes-
soas com deficiência procurando contribuir 
para a convergência de posições na apli-
cação efectiva da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Constituição da República 
e da legislação portuguesa de forma a 
garantirem-se as condições subjectivas e 
materiais de promoção dos direitos huma-
nos das pessoas com deficiência;
Reforço do papel da APD, dando maior 
visibilidade à realização das iniciativas 
levadas a cabo a nível regional e local, 
dinamizando a intervenção directa das 
Delegações nos conteúdos do jornal, dando 
voz às preocupações, queixas e opiniões 
dos associados, procurando contribuir para 
o aumento da capacidade de intervenção 
da APD junto dos órgãos de soberania 
e de outros decisores políticos, através 
da afirmação do jornal Associação como 
veículo de comunicação dos interesses 
das pessoas com deficiência.
Obviamente que para se atingirem esses 
objectivos é necessário o contributo empe-
nhado de todos os dirigentes, associados 
e amigos da APD. É, pois, com o apelo a 
essa participação que termino. 

Helena Rato

Medidas anunciadas

Entrevista da Secretária de Estado da Inclusão 
das Pessoas com Deficiência à Antena 1

Em primeiro lugar, para a atribui-
ção da Prestação Única (não 
é assim que se chamará, mas 
ainda não tem designação co-

nhecida) foram afectados mais 60 milhões 
de euros no OE2017, além do que estava 
já afectado para as prestações sociais 
actuais. Esta prestação vai ser legislada 
até Novembro, garante a secretária de 
Estado:
Assim, haverá uma componente base 
de 260,00 para todas as pessoas com 
deficiência (princípio de cidadania); 
Haverá um complemento para retirar as 
pessoas com deficiência das situações 
de pobreza. Este complemento acrescerá 
aos 260,00 até perfazer a quantia de 
422,00 (limiar da pobreza). Irão tentar 
atingir o montante de obrigatoriedade de 
apresentação de declaração de IRS (em 
2015 estavam isentos os rendimentos até 
8.500 euros, cerca de 607,00 mensais);

c) Haverá uma majoração para quem 
estiver a fazer tratamentos médicos ou de 
reabilitação e que será atribuída enquanto 
durarem estes tratamentos.
Emprego
A taxa de desemprego entre as pessoas 
com deficiência é de 45%.
Haverá um pacote de promoção do em-
prego e que assentará essencialmente na 
divulgação sistemática junto dos empre-
gadores dos incentivos existentes. Será 
negociado no âmbito da Concertação 
Social a regulamentação da quota de 
emprego no sector privado.

Vida Independente
Está a ser trabalhado com o INE um censo 
à população com deficiência e também a 
sistematizar os dados já existentes. 
Numa primeira fase irá ser feito um levan-
tamento específico no âmbito do emprego.
Irão ser disponibilizadas verbas às ONG 
e pessoas singulares para a criação dos 
Centros de Apoio à Vida Independente 
(CAVI), que sairão dos fundos estruturais.
Estes Centros irão contratar os assis-
tentes pessoais que irão receber uma 
formação base sendo que as pessoas 
com deficiência que contratarem estes 
assistentes dar-lhes-ão a formação com-
plementar. Caberá aos CAVI estabelecer 
a ligação entre a pessoa com deficiência e 

Irão ser 
disponibilizadas 
verbas às ONG e 

pessoas singulares 
para a criação dos 
Centros de Apoio à 
Vida Independente 

(CAVI), que 
sairão dos fundos 

estruturais.

A Secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com 

Deficiência deu uma entrevista à 
Antena 1 sobre as medidas que 

o Governo projecta para o sector, 
cujas linhas gerais transcrevemos 

a seguir.

Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com Deficiência 

NOTÍCIAS+

Esteve presente, no 1 de outubro, na 
reunião de Desporto de Andebol4All 
para a preparação da época de 

2016/2017, que se realizou nas instalações 
no C.M.R.R.C  -  Rovisco Pais, na Tocha.
Recebeu, no dia 11 de outubro, a visita da 
Provedora dos Cidadãos com Deficiência 

da Câmara Municipal do Porto, Arquiteta 
Lia Ferreira. Esta visita teve como finali-
dade  conhecer as instalações do Porto, 
assim como todo o trabalho realizado por 
esta Delegação. 
No dia 14 de outubro, esteve presente, 
a convite do Presidente da Irmandade 

dos Clérigos, Padre Américo Aguiar, e da 
Provedora dos Cidadãos com Deficiência 
da Câmara Municipal do Porto, Arquiteta 
Lia Ferreira, na apresentação do Projeto 
“UP Clérigos”, desenvolvido pela Univer-
sidade do Porto, que teve lugar na Torre 
dos Clérigos.  

Delegação Distrital do Porto
Provedora dos Cidadãos com deficiência visita APD
A Delegação Distrital do Porto da APD realizou, no dia 16 de julho, a Tomada de 
Posse dos novos Corpos Sociais para o Quadriénio 2016/2019. 

o assistente pessoal. Haverá um contrato 
tripartido entre a pessoa com deficiência, 
o assistente pessoal e o CAVI.
Irá ser aprovada uma Lei de Bases da Vida 
Independente, não foi referido quando.
No desporto, vão regulamentar o acesso 
de todas as pessoas com deficiência ao 
desporto.
Quanto a transportes de doentes não 
urgentes, irá ser gratuito para todas as 
pessoas com deficiência motora.
De referir que não houve qualquer re-
ferência à acessibilidade e à educação.

Sara Gomes, 
Paulo Vasconcelos, 

Joaquim Mendes, 
Patricia Santos, 

Rosa Lemos, José 
Files, Susana Dias e 

Sonia Silva.

Posse da Direcção da 
Delegação Local de 
Amarante
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CENTRAIS

Ana Sesudo, presidente da APD no 
Congresso da CNOD

Ana Sesudo, presidente da APD, co-
meçou por dizer que “entre o último 
congresso e este, existe pelo menos 

uma mudança de ânimos. Depois de 4 anos 
de austeridade e enormes retrocessos 
nas condições de vida das pessoas com 
deficiência , creio que todos nos sentimos 
esperançosos de que a maioria que resul-
tou nas ultimas legislativas pudesse iniciar 
um conjunto de políticas baseadas numa 
perspectiva de direitos e não de caridade, 
sinal distintivo do anterior governo”.
A sociedade em geral sentiu algum alívio 
em relação às medidas de austeridade 
aplicadas até aqui. Para as pessoas com 
deficiência e suas organizações, a cria-
ção de uma secretaria de Estado para 
a Inclusão foi um sinal do entendimento 
da importância de olhar para a área da 
deficiência com outros olhos.
“Estamos conscientes”, disse, “que os re-
trocessos e o agravamento das condições 
de vida das pessoas com deficiência foram 
enormes e não esperamos que os pro-
blemas, mais que muitos, se solucionem 
como que por passe de mágica, mas não 
deixaremos de estar atentos e vigilantes 
, até porque temos já alguns exemplos 
de decisões actuais, sobre as quais não 
fomos ouvidos, e que não nos parecem 
positivas, como exemplo as alterações ao 
decreto regulamentar sobre a atribuição de 
subsídio de educação especial, e a extinção 
de isenção total do pagamento de IUC”.
Em seguida, Ana Sesudo comentou os 10 
pontos referidos pelo Ministro do trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social na in-
terpelação ao governo, havida há pouco 
mais de uma semana, sobre as questões 
da deficiência:
1. Auscultação das ONG – de facto ocorreu 
em fase inicial uma audiência com as ONG, 
mas sem retorno da forma como os seus 
contributos irão ser equacionados.
E aqui relembramos que continuamos sem 
notícias sobre a criação de um órgão de 

consulta às ONG.
2. Aumentos de prestações sociais – sau-
damos o aumento das pensões sociais, 
do subsídio de assistência à 3ª pessoa, 
do abono de família e do RSI, mas não 
podemos deixar de afirmar que estes con-
tinuam a ser insuficientes, tendo em conta 
os valores miseráveis a que correspondem 
estas prestações sociais.
3. Descontos nos transportes ferroviários. 
Os descontos já existiam apenas alterou 
a forma de prestação do apoio, passando 
a pessoa com deficiência a beneficiar de 
um desconto de 75%. Não foi alterado o 
grau de incapacidade, embora a APD tenha 
sugerido que se aplicasse a partir dos 60%. 
4. Mais um milhão de euros para apoio 
ao funcionamento e aos projectos das 
ONG. Não se entende quem beneficiou 
deste aumento. Para o funcionamento a 
APD recebeu menos 20.000 euros, muito 
embora a APD tenha justificado na íntegra 
as despesas relativas a 2015. Ao nível de 
projectos o apresentado pela APD também 
uma diminuição de cerca de 4.000,00. Sa-
bemos que outras organizações também 
foram penalizadas no presente ano.
5. Mais 500 lugares nos CAO. É sabido 
que esta solução contraria as disposições 
da Convenção. Ao mesmo tempo que se 
fala em vida independente e em desinstitu-
cionalização esta medida não faz sentido.
6. Mais apoio para a Intervenção Precoce. 
Foram reforçadas as verbas para a Inter-
venção Precoce, mas entendemos que 
deve ser revisto o Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce reforçando o envol-
vimento activo das famílias, a mobilização 
e fortalecimento das redes de apoio social 
da família, incluindo as informais, a consti-
tuição de uma rede integrada de serviços 
e de recursos a funcionar na comunidade.
7. Criação dos Balcões de Inclusão – esta 
medida não é inovadora. De facto, os Bal-
cões de Inclusão vieram substituir o sistema 
de Atendimento para Pessoas com Neces-
sidades Especiais (APNE). Manteve-se a 
exigência de apresentação do Atestado de 
Incapacidade, pelo que muitos surdos ou 
pessoas com AVC hemiplégicas ficam de 
fora deste atendimento já que não alcançam 
os 60% de incapacidade.
8. Atendimento prioritário – este atendi-
mento foi alargado às entidades privadas, 
o que é de saudar.
9. Referiu também a alteração às regras 
do subsídio de educação especial que em 
nosso entender e como acima foi dito se 
trata de uma medida economicista que não 
tem em devida conta o supremo interesse 
das crianças. 

Educação 
inclusiva e 
de qualidade 

Esperança em dias 
melhores também exigem 
atenção e vigilância

Na definição da UNESCO, 
educação inclusiva significa 
que a escola deve garantir um 
ensino de qualidade a todos os 
alunos, quaisquer que sejam 
as suas aptidões. Todos os 
alunos devem ser tratados com 
respeito e beneficiar das mesmas 
oportunidades de aprender em 
conjunto.

O Congresso da CNOD é um 
momento em que, de alguma 
forma, as organizações tentam 
fazer uma avaliação e balanço 
do trabalho efetuado, balanço e 
avaliação das condições de vida 
daqueles que defendem, tentando 
sempre perspectivar o que se quer 
para o futuro.

Filipe Sousa, 
vogal da Direcção 
Nacional da APD

10. Criação do Mecanismo de Monito-
rização da Convenção - A  forma como 
decorreu a escolha para o Mecanismo 
Independente, ainda durante a vigência do 
anterior governo foi surrealista. Começou, 
desde logo, por em reunião da Comissão 
para a Deficiência, convocada para a esco-
lha da ONG que iria integrar o Mecanismo 
Independente ter sido comunicado pelo 
Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social que a 
ONG escolhida para representar a Comis-
são para a Deficiência era a Humanitas 
porque a ACAPO iria integrar o Mecanismo 
por inerência, uma vez que iria representar 
a área da deficiência visual e a APD era 
uma ONG de representatividade genérica. 
Logo, fomos deliberadamente postos de 
parte. Por sua vez o INR, quando colocou 
à votação as organizações que poderiam 
integrar o Mecanismo, pôs de parte a APD, 
a CNOD, a Associação dos Deficientes 
Sinistrados no Trabalho e outras por se-
rem de representatividade genérica. Este 
mecanismo ainda não reuniu.
Ana Sesudo informou que “em relação a 
novas medidas que estão a ser tomadas 
relativamente às pessoas com deficiência, 
o Ministro referiu que iria ser renovada a 
proteção social para a deficiência. Con-
vém realçar que até à data as ONG não 
foram consultadas sobre as alterações 
que se anunciam nas prestações sociais. 
Que iriam ser criados modelos de apoio 
à vida independente. Ora segundo o Sr. 
Ministro este modelo vai ser feito com os 
fundos estruturais e entregues a ONG 
ou particulares. Não se trata portanto de 
uma medida governamental que resulte 
de um levantamento das necessidades 
e da adaptação dos serviços de base 
comunitária.
Sobre a possibilidade das pessoas com 
deficiência com rendimentos de trabalho 
terem direito a um maior abatimento fiscal, 
sabe-se que a proposta é fazer incidir a 
isenção sobre 15% dos rendimentos, em 
vez de 10% que vigorava até agora. Não 
foi considerada a proposta da APD de repor 
o regime de benefícios fiscais que vigorou 
até 2007 e isentava 50% dos rendimentos.
Como se pode inferir o investimento públi-
co nas medidas já tomadas e nas anun-
ciadas é parco e estas não são medidas 
impactantes para a vida das pessoas com 
deficiência. 
A presidente da APD fechou a sua inter-
venção dizendo que “vivemos uma con-
juntura internacional difícil marcada pela 
imposição do sistema financeiro sobre o 
sistema político de que resultam sistema-
ticamente ataques aos direitos sociais, 
que conduzem ao aumento da pobreza, 
sobretudo dos grupos mais desfavoreci-
dos. Não podemos pois deixar de continuar 
a lutar por uma sociedade inclusiva, justa 
e democrática.

No Congresso da CNOD, Filipe Sousa 
iniciou a sua intervenção referindo 
que “a inclu-são das crianças com 

deficiência no ensino regular não foi, desde 
1991, ano em que foi aprovada pela primeira 
vez legislação que visava esta inclusão, de-
vidamente planificada e acompanhada das 
medidas e investimentos necessários para que 
se fizesse nas melho-res condições.” 
O dirigente informou que “a legislação que 
define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário, Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 
Janeiro, ao invés de preencher as lacunas da 
anterior legislação na perspectiva de ade-quar 
a educação dos alunos com necessidades edu-
cativas especiais aos princípios da Declaração 
de Salamanca veio subverter estes princípios, 
pois, limita os apoios e, conse-quentemente, 
o investimento público”.  
E porquê? “Porque limita os apoios educati-
vos aos alunos com limitações significativas 
e de carácter permanente, o que significa, na 
prática, que a disponibilização destes apoios 
visa unicamente os alunos com deficiência 
e, mesmo no que a estes se refere, apenas 
aos que tiverem deficiências significativas”, 
responde Filipe Sousa. Depois, acrescenta, 
“porque cria escolas de referência para a 
educação bilingue para alunos surdos, esco-
las de referência para a educação de alunos 
cegos e com baixa visão, unidades de ensi-
no estruturado para a educação de alunos 
com perturbações do espectro de autismo 
e uni-dades de apoio especializado para a 
educação de alunos com multideficiência 
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Fernando Maurício Vogal da Direcção Nacional da APD
Profunda crise nacional e internacional tem 
impacto severo na deficiência

Num quadro internacional muito desfavorável para as camadas mais desprotegidas, merece uma 
particular referência a luta das pessoas com deficiência em todo o mundo, e naturalmente também 

na Europa e no nosso país. Como sempre afirmamos nada nos tem sido oferecido. Tem sido a nossa 
corajosa luta que tem conseguido travar as medidas de violenta regressão social e civilizacional que 

nos têm tentado impor e exigir os direitos que nos pertencem.

Fernando Maurício da Direção Nacio-
nal da APD iniciou a sua intervenção 
no Congresso da CNOD afirmando 

que “basta olharmos para a realidade no 
nosso país nos anos negros da troika e da 
política de direita para sabermos quanto 
fomos agredidos nos nossos direitos e 
interesses. Um pouco por todo o mundo 
e sobretudo na Europa e em nome de se 
vencer a crise do sistema, resgataram-se 
bancos e instituições da finança com o 
dinheiro dos contribuintes enquanto se ati-
rava para a pobreza milhões e milhões de 
cidadãos, com as pessoas com deficiência 
na primeira linha dos que mais têm sofrido 
com políticas de brutal austeridade, com 
níveis sem precedentes desde a 2ª Guerra 
Mundial de desemprego e precariedade, 
roubo de salários e pensões, aumento 
de impostos, ataque a serviços públicos 
essenciais como a saúde, a educação e 
os transportes, ataque à segurança social, 
entre tantas malfeitorias.”

Fernando Maurício não poupou nas pala-
vras para descrever o quadro de horror, 
vivido a nível internacional: “A esta ofensiva 
anti–social do grande capital e de muitos 
governos ao seu serviço acrescentaram-
-se guerras e conflitos, sempre dirigidos 
ou instigados pelos mesmos governos 
ocidentais. Invasões, bloqueios e apoios 
encapotados a organizações terroristas, 
atingiram uma particular violência o Médio 
Oriente e o Norte de África e têm produzido 
dramáticas consequências: milhões de 
mortos, feridos e refugiados que tentam 
fugir da barbárie e claro, muitas mais pes-
soas com deficiência em resultado destes 
conflitos e tragédias humanitárias.”
Depois de referir a luta das pessoas com 
deficiência neste período negro e de lem-
brar que nada tem sido oferecido, mas 
conquistado, salientou a coragem do que 
têm estado na linha da frente dessa bata-
lha. Foi, aliás, em resultado dessa luta que 
foi possível a aprovação da Convenção da 

É com a prática desportiva que se mu-
dam mentalidades, que se formam 
personalidades e que ensinamos 

princípios e valores aos nossos jovens.
É no desporto que nos ficamos a conhecer 
a nós próprios…
É no desporto que conseguimos superar 
os nossos limites…
É no desporto que podemos encontrar 
a nossa vocação, a nossa profissão, a 
nossa paixão…
E é no desporto que, contra tudo e contra 
todos, conseguimos surpreender e ser 
medalhados por isso! 
Mas atenção…propositadamente ainda 
não utilizei a palavra “deficiência”…
E porque acham que ainda não falei da 

“deficiência”?...
Ou aliás,…porque haveria de falar em “de-
ficiência” se a prática desportiva é o meio 
universal facilitador da inclusão de todas 
as pessoas na sociedade?
Porque haveria de falar em “deficiência” se 
o desporto é igual para TODOS?
Por que haveria de falar em “deficiência” 
se todos os benefícios e vantagens do 
desporto são transversais a todas as pes-
soas, de todas as classes sociais, de todas 
as idades, de todos os sexos, orientações 
sexuais e claro está deficiências?
O desporto tem de ser realmente igual para 
todos! É um direito nosso mas também um 
dever em exigir que isso aconteça!
E tem de ser igual para todos desde o berço, 

Prática desportiva faz toda a diferença 
A prática desportiva é o meio universal facilitador da inclusão de todas 
as pessoas na sociedade. É com a prática desportiva que se con-
hecem novas pessoas, que se criam amizades e que se constroem 
projetos para a vida. Assim iniciou Bruno Lopes a sua intervenção no 
Congresso da CNOD, de que deixamos aqui um excerto.

Bruno Lopes, Secretário da Direcção Nacio-
nal da APD

logo desde o ensino primário. Desde o des-
porto escolar até ao desporto universitário…
É muito importante que todos juntos con-
sigamos exigir e pressionar para que se 
criem as condições necessárias e obriga-
tórias para que o desporto seja realmente 
igual para todos!
É muito importante que a disciplina de edu-
cação física não continue a ser discriminada 
e inferiorizada como tem sido até agora.
A educação física e os seus respetivos 
docentes devem possuir as ferramentas 
necessárias para um ensino de qualidade. 
Devem ser incentivados e apoiados para 
que o desporto adaptado seja uma reali-
dade em todas as escolas e uma realidade 
integrada no âmbito do plano curricular da 
disciplina. Também deve ser uma realidade 
integrada no âmbito do desporto escolar.
E claro está…não menos importante muito 
pelo contrário, as notas dos alunos em 
educação física, devem contar para as 
suas médias finais.
Por outro lado, é também importante que 
as entidades competentes revejam a “Lista 
Homologada de Produtos de Apoio”, e 
que passem também a incluir produtos de 
apoio destinados para a prática desportiva 
adaptada.
Na deficiência a prática desportiva faz toda 
a diferença na vida de uma pessoa.

ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência em 2010. 
Fernando Maurício recordou, de segui-
da, as principais linhas da Convenção 
da ONU:
Respeito pela dignidade humana; Autono-
mia Individual e de escolha; Participação 
e Inclusão na sociedade; Respeito pela 
diferença e aceitação das pessoas com 
deficiência como parte da diversidade 
humana; Igualdade de oportunidades; 
Acessibilidade; Igualdade entre homens 
e mulheres; Respeito pela evolução das 
capacidades das crianças com deficiência 
e pela preservação das suas identidades.
O dirigente da APD recordou ainda que 
“em 2015, a ONU fez recomendações à 
UE para que ponha no topo da sua agenda 
os direitos das PCD, já que existem na 
Europa 80 milhões de PCD, enfrentando 
sérias discriminações e problemas, com 
graus diferenciados, mas em todos os 
países desta União Europeia, que tem 

tido sobretudo preocupações em satisfazer 
os interesses dos que mais têm e não de 
construir sociedades com igualdade de 
oportunidades, inclusão, direitos humanos, 
coesão e protecção social.

Linhas de orientação para a 
intervenção internacional
Fernando Maurício revelou que “em Março 
deste ano, um dirigente da APD repre-
sentou o Observatório da Deficiência e 
Direitos Humanos, ao qual pertencem 
muitas das nossas Associações, numa 
audição da Comissão dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, uma Agência 
das Nações Unidas, em Genebra”. 
Essa audição contou também com a pre-
sença de membros do actual governo. A 
audição produziu um Relatório de grande 
importância para todos nós e que aborda 
os principais aspectos positivos e nega-
tivos das políticas do estado português 
para a deficiência, nos últimos 7 anos. 
Acrescente-se que as suas principais 
conclusões encontra-se disponível na 
página da APD.
Fernando Maurício não deixou de salientar 
uma das conclusões que foi “a constatação 
por parte da Comissão da ONU da falta 
de execução da Estratégia Nacional da 
Deficiência 2011-2013 e por outro lado 
que em Portugal temos uma das melhores 
legislações da deficiência de toda a UE e 
temos a nossa Constituição da República, 
um texto que reflecte os valores e principio 
relativos às PCD que o 25 de Abril nos trou-
xe”. E acrescentou que “o grande obstáculo 
tem sido o não cumprimento escrupuloso 
ou mesmo em vários casos a violação da 
legislação e dos preceitos constitucionais”.

e surdo-cegueira congénita. Esta medida 
implica que estas crianças, na sala de aula, 
apenas con-viverão com crianças com a 
mesma deficiência. O isolamento, como o 
passado provou, prejudica gravemente as 
aprendizagens mútuas, o processo de so-
cialização e a futura inclusão na sociedade”. 
É fundamental, diz Filipe Sousa, “rever a 
atual legislação, alargando o conceito de 
ne-cessidades educativas especiais aos alu-
nos que, por qualquer motivo, necessitem 
de ace-der aos apoios especializados, de 
forma a salvaguardar os aspetos de ordem 
pedagógica, atribuindo a equipas multidis-
ciplinares com uma composição que integre 
as componentes médica e pedagógica a 
apreciação das situações”.
Filipe Sousa lembrou que “não é apenas ao 
nível do ensino básico e secundário que os 
alunos com deficiência se deparam com falta 
de apoios”. Embora disponha de uma quota 
especial para o ingresso dos estudantes com 
deficiência à universidade pública, o Estado 
Português não regulou o apoio que devem 
oferecer as universidades aos estudantes 
com deficiência e recomendou que o Estado 
Português regulamente na sua legislação o 
acesso geral dos estudantes com deficiência 
ao ensino superior e à formação profissional 
em igualdade de circunstâncias com os de-
mais estudantes, assegurando as adaptações 
razoá-veis e serviços de apoio necessários. 
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ANÚNCIOS

CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cum-
primento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local da Amadora, 
para o dia 19 de Novembro, pelas 14,00 horas, na 
Sede da Delegação, sita na Praceta Bento Moura 
de Portugal - 2700-109 Amadora, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Acti-
vidades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Cascais
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes con-
voco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 26 de 
Novembro, 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. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016

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

Amarante
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Amarante, para o 
dia 26 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na R. do Salto, 135 – São Gon-
çalo – 4600-281 Amarante, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Braga
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 
19 de Novembro, pelas 13,30 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 
Braga, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016

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

Chaves
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o 
dia 29 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede 
da Delegação, sita na Urb. Sá Taqueiro - Praceta 
Bernandim Ribeiro, Bloco 7, Lojas 3 e 4  – 5400-
115 Chaves,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Acti-
vidades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Leiria
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cum-
primento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Leiria 
para o dia 19 de Novembro, pelas 14,00 horas, na 
Sede da Delegação,
sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-276 Ma-
rinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Acti-
vidades para 2017;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Évora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 
23 de Novembro, pelas 17,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Praça da Liberdade, 1 – 7150 
Borba, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 19 Outubro de 2016

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

Funchal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Local da Região Autónoma da Madeira, para 
o dia 18 de Novembro, pelas 17,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Urb. Ribeira Grande - R. Antero de 
Quental, Bl. 10 – Loja 11 – Santo António – 9000-127 
Funchal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Lisboa (Sede)
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das 
competências definidas na alínea g) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia 17 
de Dezembro, pelas 14,00 horas, na Sede Nacional, 
sita no Largo do Rato, 1 B – 1250-185 Lisboa, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Acti-
vidades para 2017;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 19 de Outubro de 2016

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

São Miguel
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de São Miguel, para o 
dia 19 de Novembro, pelas 14,30 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Bento José Morais, 3 – 9500-772 
Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 
2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016

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

Paredes
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
19 de Novembro, pelas 14,00 horas, na sede da 
Delegação, sita no Bairro “O Sonho” – R. Francisco 
Teixeira do Couto, Bl. 5 – C/V – 4580 Paredes, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 19 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Porto
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 
19 de Novembro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. Cerco do Porto – Edifício 33, 
nº 1057 – 4300-122 Porto, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Activi-
dades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Seixal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabelecido 
na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local do Seixal, para o dia 20 de 
Novembro, pelas 14,00 horas, no Salão Nobre da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense, sita na Av. D. Nuno Alvares Pereira, 
119 – 2840-469 Seixal,  com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 25 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Setúbal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabelecido 
na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o dia 
26 de Novembro, 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. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 25 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Sintra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento ao estabelecido 
na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 19 
de Novembro, pelas 17,00 horas, na Sede da Delegação, sita na R. 
Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de Actividades para 2017;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2017;
Ponto 3. Informações
Lisboa, 13 de Outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Humberto Fernando Simões dos Santos

Vendo Volkswagen Passat 2.0 Tdi DSG 
140 CV
De: 09/2010 com 93000 kms (revisão dos 90000 
kms efetuada na marca), caixa automática, estado 
impecável. Comando manual de acelerador e travão 
do lado direito.
Bagageira de abertura eléctrica, espelhos elétricos, 
tecto de abrir, gancho de reboque VW, vidros 
escurecidos e cortinas na janela, rádio com 10 
colunas com SDcard e USB, patilhas no volante. 
Telefone: 961 950 357; Email: joni.lobo@gmail.com

Vende-se €24.500 FORD S-MAX 2.O TDCI 163
Cv Titanium, caixa automática, dez 2012
69000 Km, estado de conservação excelente. Um só proprietário. Apenas para 
venda a deficiente, conta com isenção de IUC e IVA. Ideal para adaptação 
a deficiente, já conta com algumas adaptações.: Estofos em pele, Bluetooth 
mãos livres; AC Automático; Direção assistida; Faróis LED Automáticos; 
Sensor de chuva automático; Faróis nevoeiro; 7 lugares; Rádio, AC, Ventilação 
e Telefone com comando por voz, Travão de mão elétrico; Cortinas laterais 
nos vidros traseiros. 
Garantia até 12/2017. Motivo de venda: inadequação às exigências de deficiência 
do proprietário. T.:91469405; Email: jorgefilipecampones@hotmail.com

Vendo Chair Topper
usado,marca Braun
Trata-se de uma bagageira de 
tejadilho com sistema elétrico que 
permite arrumar a cadeira de rodas 
de forma totalmente autónoma e sem 
esforço.T.:962026092
E-mail: joaquimroque59@gmail.com

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
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No âmbito da educação, qualifi-
cação e promoção da inclusão 
laboral o I PAIPDI, 2006-2009, 
assumiu como metas as da 

Direcção-Geral de Inovação e Desen-
volvimento Curricular do Ministério da 
Educação, para o período 2005-2009, a 
saber: Disponibilização de um modelo con-
sistente e selectivo de avaliação das ne-
cessidades educativas especiais; Melhoria 
da organização das respostas educativas 
a crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais, numa perspectiva 
curricular; Implementação de um progra-
ma de Língua Gestual Portuguesa para 
o ensino bilingue de alunos surdos; Con-
solidação de um modelo de Intervenção 
Precoce na Infância transversal aos sec-
tores da educação, da segurança social e 
da saúde; Conhecimento aprofundado do 
sistema e das práticas em necessidades 
especiais de educação; Melhoria das 
competências dos profissionais em áreas 
específicas de intervenção; Ampliação da 
oferta de manuais escolares e de outros 
materiais em condições de acessibilidade.  
Destes objectivos quais foram atingidos? 
A resposta é nenhum! O Relatório de 
Avaliação de 2009, realizado pelo Grupo 
Interdepartamental de Acompanhamento e 
único relatório de avaliação disponibilizado 
refere apenas algumas execuções em 
apoios técnicos e escolas de referência, 
além da elaboração e não implementa-
ção de um programa de língua gestual 
portuguesa.

Plano Nacional das 
acessibilidades
O PNPA (Plano Nacional para a Promoção 
das Acessibilidades) foi perspectivado para 
o período 2006-2015, compreendendo 
duas fases. No entanto, só para a 1.ª fase 
(2006-2010) foram estabelecidas linhas 
de intervenção, medidas e acções. Para 
a 2.ª fase do PNPA ficou estipulado que 
as medidas e acções a executar seriam 
definidas pelo Secretariado Nacional para 
a Reabilitação e Inclusão das Pessoas 
Deficientes (entretanto substituído pelo 
INR), em função da avaliação dos resulta-
dos obtidos pela 1.ª fase e da “conjuntura 
social e económica do País”. Em 2011, o 
INR apresentou uma proposta de Reso-
lução para o Conselho de Ministros que 
ficou designada como II PNPA 2012-2020. 
A proposta nunca chegou a ser aprovada! 
Para a 1.ª fase do PNPA foram definidas 
cinco grandes linhas de acção. Entre es-
tas as mais importantes eram as linhas 
2 e 3, por constituírem o cerne da razão 
de existir do PNPA.  A linha de acção 2, 
assegurar a acessibilidade no espaço pú-
blico e no meio edificado, incluía medidas 
destinadas ao espaço e edifícios públicos 
ou que recebem público mas, também, à 
habitação, aos locais de trabalho, ao pla-
neamento e gestão urbana, à informação 
e serviços electrónicos. Por sua vez, a 
linha de acção 3, promover a acessibilida-
de nos transportes, incluía medidas para 
o transporte individual, estacionamento, 
metropolitano, transporte ferroviário, au-

A política portuguesa para a 
deficiência nos últimos 10 anos
Esta é uma anaálise da política portuguesa para a deficiência vista 
através dos Planos e estratégias nacionais (2006-2015).  
Durante a primeira década do séc.XXI foram aprovados e postos 
em execução dois Planos e uma Estratégia Nacional destinados 
a combater a discriminação e a promover a inclusão social das 
pessoas com deficiência e incapacidades de forma a proporcionar-
lhes melhores condições de vida. Foram eles, 1º Plano de Acção 
para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade 
(I PAIPDI 2006-2009), o Plano Nacional para a Promoção das 
Acessibilidades (PNPA 2006-2015) e a Estratégia Nacional para a 
Deficiência (ENDEF 2011-2013).     
No momento actual, em que não se vislumbra a preparação de 
um segundo Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 
Deficiências nem a aprovação da 2.ª fase do Plano Nacional para a 
Promoção das Acessibilidades ou de uma nova estratégia nacional 
para a deficiência, impõe-se reflectirmos sobre os resultados 
obtidos, tanto mais que os propósitos eram ambiciosos.

DESTAQUE+

tocarros, táxis, transporte fluvial, aéreo 
e transporte especial.  No caso da linha 
de acção 2, uma das principais medidas 
enunciadas foi promover a implementação 
do DL 163/2006. O Relatório de Execução 
do PNPA avaliou esta medida como tendo 
sido executada em contínuo, mas todos 
sabemos que tal avaliação não correspon-
de à realidade. Quanto à linha 3 incluía um 
total de 33 acções destinadas ao transporte 
individual, estacionamento, metropolitano, 
transporte ferroviário, autocarros, táxis, 
transporte fluvial, aéreo e transporte es-
pecial. Segundo o Relatório de Execução 
do PNPA só 8 acções foram executadas, 
no total das 33 programadas.   Este é um 
resultado claramente insatisfatório tanto 
mais que a maior parte das acções exe-
cutadas têm pouco impacto na melhoria 
da acessibilidade. Por exemplo, no caso 
do Metropolitano a acção executada foi 
“manutenção do transporte”, no transporte 
ferroviário foi instalação de sinalética e 
assistência ao passageiro, no transporte 
em autocarros “estudo de incentivos” e no 
transporte fluvial “adaptação das frotas”. 
A Estratégia Nacional para a Deficiência 
(ENDEF 2011-2013) propôs-se “dar con-
tinuidade a um planeamento de políticas 
públicas, transversal a vários ministérios, 
que combatam a discriminação e garantam 
a participação activa das pessoas com 
deficiências e incapacidades nas várias 
esferas da vida social”. Para se atingir 
esse desiderato foram enunciadas 133 
medidas. Segundo o Relatório Final de 
Execução da ENDEF, de responsabilidade 
do INR, foram realizadas 101 medidas, 
correspondendo a uma taxa de execu-
ção de quase 76%. Estamos, portanto, 
perante um bom resultado de execução. 
Contudo, a análise da formulação das 
medidas executadas mostra que o seu 
impacto sobre a melhoria das condições 
de vida das pessoas com deficiência é 
pouco significativo, como podemos ver 
pelos exemplos que a seguir comentamos.  
 
Medidas no âmbito da 
mobilidade e transportes 
Criar um serviço online para pedido do 
dístico de estacionamento; comentário: 
útil para quem tem acesso aos meios de 
comunicação informática; Carris – adquirir 
autocarros adaptados para transporte de 
pessoas com mobilidade condicionada; 
comentário: não foi especificado o núme-
ro de autocarros, pelo que não se pode 
avaliar o grau de abrangência da medida; 
deve, também, referir-se que na 1.º fase 
do PNPA já havia o objectivo de substituir 
progressivamente as frotas de autocar-
ros, com especial prioridade para as que 
operam em meio urbano, de modo que a 
totalidade dos seus veículos seja de piso 

rebaixado e adaptados ao transporte de 
pessoas em cadeira de rodas, de acordo 
com o disposto no Decreto-Lei n.º 58/2004, 
de 19 de Março, que transpõe para o 
ordenamento jurídico interno a Directiva 
comunitária n.º 2001/85/CE; Introduzir 
placas com caracteres Braille e em relevo 
nas paragens; comentário: não se conhe-
cem paragens com esse equipamento, o 
relatório de execução refere que algumas 
teriam sido vandalizadas!  

Medidas no âmbito da Educação
Promover a transição de alunos com NEE 
entre os diferentes níveis de ensino e 
para o mercado do trabalho; comentário: 
não foi especificado o número de alunos, 
pelo que não se pode avaliar o grau de 
abrangência da medida. 

Medidas no âmbito da Justiça e 
Exercício de Direitos 
Elaborar o 1.º relatório nacional de im-
plementação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
comentário: trata-se de uma obrigação 
do Estado português e o recente relatório 
do Comité das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiências 
aponta no sentido da maior parte das 
disposições da Convenção não terem 
ainda sido cumpridas.  
Esta análise permite-nos concluir que falhou 
a estratégia, se é que a houve, para resol-
ver os problemas com que se defrontam 
as pessoas com deficiência. Tem havido, 
sim, o enunciado de boas intenções não 
acompanhadas pela assumpção de reais 
compromissos, porque às medidas a se-
rem concretizadas por diversas acções 
não foram associados objectivos claros 
e metas a atingir. Por isso, a execução 
dos planos não tem sido acompanhada 
por uma atribuição adequada de meios 
e recursos nem tem sido sujeita a uma 
monitorização eficaz e os resultados são 
quer pouco precisos quer esparsos, bem 
longe do propósito de promover a inclusão 
social das pessoas com deficiência e in-
capacidades de forma a proporcionar-lhes 
melhores condições de vida.  

O recente 
relatório do 
Comité das 
Nações Unidas 
sobre os Direitos 
das Pessoas 
com Deficiências 
aponta no sentido 
da maior parte 
das disposições 
da Convenção não 
terem ainda sido 
cumpridas. 
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"Vem praticar desporto connosco" é o mote da 
campanha de captação de novos atletas, organizada 
pelo Departamento Nacional de Desporto.
A iniciativa "Vem praticar desporto connosco" visa a 
promoção e melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência 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 adaptado. 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 resultados desportivos 
nacionais e internacionais (por ex. Jogos Paralímpicos). 
Entrem em contato connosco. Não tenham medo. 
Estamos cá para vos ajudar e receber de braços 
abertos", declara o Coordenador Nacional Bruno Lopes. 

O melhor evento de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas em Portugal regressou em força 
e apesar de todas as contrariedades não 

defraudou as expetativas. 
Com muitas participações especiais à mistura, 
este histórico evento é único e diferenciador e 
por isso todos os que fizeram parte deste evento 
estão de parabéns.
A todos(as) os(as) que trabalharam voluntariamente 
para que este torneio fosse possível o nosso muito 
obrigado. Agradecimentos Especiais : - CM Lisboa 
- Invacare - Ageas - REN - ANA Aeroportos - Nestlé 
- Delta - Pasteis de Belem - Central de Cervejas 
- Sumol + Compal - Panrico - Pixray - Associação 
Salvador (AllDance) - Ginásio Clube Português 
- CCCD - Sport Algés e Dafundo (Basket) - San-
drina Cardoso Fotografia - A todos os voluntários, 
amigos e familiares Direitos Reservados : Sandrina 
Cardoso (fotografa oficial APD Lisboa) 

Vencedor do XVI TIL: 
CP Mideba (Espanha)
Resultados do XVI TIL : Apd Lx vs CP Mideba 
21-84 Apd Braga vs Servigest Burgos 38–51 Apd 
Braga vs CP Mideba 28-92 Apd Lx vs Servigest 
Burgos 21-68 Apd Braga vs Apd Lx 62-19 Servigest 
Burgos vs CP Mideba 33-74.

Não podia começar melhor a estreia das cadeiras 
novas para a equipa da APD - Leiria, depois de 
no passado dia 12-09-2016 terem sido entregues 

as 12 cadeiras novas para a equipa. Nada melhor que 
estas 2 valentes conquistas para as estrear. 
 O primeiro jogo do dia realizou-se às 15H00, no Porto, 
onde APD-Leiria iria defrontar APD-Porto na vertente 
ACR4, um jogo que já se esperava competitivo pelo facto 
de as duas equipas serem fortes ou não estivéssemos 
a falar de uma final. 
APD-Leiria entrou muito forte vencendo o primeiro set 
sem qualquer argumento. No segundo set, com algu-
mas falhas de ambas as equipas, os golos tardaram a 
aparecer no entanto após uma reorganização técnica 
da equipa a equipa encontrou de novo o seu caminho 
e vencendo o 2 set, em que no fim lhe deu a 1ª Super 
Taça de Andebol em Cadeira de Rodas de ACR4 (a 1ª 
Super taça na modalidade).
No mesmo local, pelas 16h00 deu-se início a segunda 
final do dia para a APD - Leiria agora na vertente ACR7, 
com uma entrada uma vez mais forte, a equipa de Leiria 
demonstrou ser a equipa mais organizada, mais finaliza-
dora, mais dominante na partida toda sem margem para 
dúvidas. No final dos 40 minutos de jogo, venceu por 
claros 18-10. A equipa de Leiria arrecada mais 2 troféus 
para a cidade. As primeira super taças da modalidade 
vieram para Leiria. 
Fazem parte desta equipa os atletas Marco Francisco, 
Iderlindo Gomes, Nuno Pedrosa, Manuel Sousa, Pa-
tricia Traquina, Candido Delgado, João Pedro, Rafael 
Andrino, Luis Ramos, Joao Queiros e treinador e atleta 
João Jerónimo.

A equipa de Andebol em Cadeira de 
Rodas venceu no dia 15-10-2016 
as  duas primeiras Super Taças de 
Andebol em Cadeira de Rodas na 
vertente ACR4 e ACR7, no Porto. 
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NOTÍCIAS AGENDA

Amadora 
Dia Internacional da pessoa 
com Deficiência
A Delegação da Amadora irá comemorar o Dia Internacio-
nal da Pessoa com Deficiência em 4 de Dezembro, pelas 
15 horas, no Salão da  Delegação da Junta de Freguesia 
da Falagueira / Venda Nova, com uma Sessão de Fado e 
Música Popular Portuguesa.
 
Comemorar o Natal
Em 17 de Dezembro, pelas 15,30 na Sede da Delegação da 
Amadora, comemoraremos o Natal com um lanche convívio.

Braga
Assembleia e Magusto
A APD Braga realiza a Assembleia para Aprovação, Dis-
cussão do Plano de Actividades e Orçamento para o 
ano de 2017, no próximo dia 19 de Novembro a partir 
das 14.30h na sua sede, sita na Rua do Raio em Braga. 
De seguida, celebra-se o já habitual magusto com casta-
nhas e vinho. Compareçam e participem.
 
Natal com convívio e 
grupo de cavaquinhos e cantares
No dia 17 de Dezembro a APD Braga realiza a Festa 
de Natal, para todos os sócios, familiares e amigos a 
partir das 14.30h na Escola André Soares em Braga. 
O programa conta com animação e participação do nosso 
Grupo de Cavaquinhos e Cantares, onde no final podere-
mos todos participar de um lanche e assim confraternizar.

Porto 
Assembleia e castanhas assadas
A Delegação Distrital do Porto da APD realizará, no dia 19 de 
novembro, a Assembleia Distrital para Apresentação do Plano 
de Atividades e Orçamento para o Ano 2017. No mesmo dia 
e após a Assembleia terá lugar a Festa de Magusto. 

Leiria 
Assembleia  distrital
A Direção da Delegação Distriral de Leiria vai realizar a 
Assembleia Distrital de Sócios no dia 19 de novembro, 
pelas 14h00 na Sede.
De seguida irá realizar-se o tradicional Magusto com sócios 
e amigos.

XVI Torneio Internacional 
Basquetebol em Cadeira 
de Rodas de Lisboa

Leiria

Novamente  
um enorme sucesso! 

Equipa vence duas 
primeiras supertaças de 
Andebol em Cadeira de 
Rodas

Vem praticar desporto connosco


