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Em entrevista a este jornal, a presidente 
da APD, Ana Sesudo, realça dois factos 
importantes que, conjugados, serviram para 
dar maior visibilidade à problemática da 
deficiência, no início da presente legislatura: 
a eleição para a Assembleia da República, 
pela primeira vez, de uma pessoa com de-
ficiência; a criação, também pela primeira 
vez, de uma Secretaria de Estado para 
a Inclusão de Pessoas com Deficiência, 
tendo sido nomeada como Secretária de 
Estado uma pessoa com deficiência que foi 
dirigente da ACAPO. Acontece, acrescenta 

Ana Sesudo, que tal facto ainda não produ-
ziu as medidas de fundo que se impõem.
Seja como for, é de aplaudir a descida do 
IVA de 23 para 6% nos produtos de apoio, a 
equiparação de prémios atribuídos a atletas 
olímpicos e paralímpicos, a redução para 
85% da base de incidência do IRS sobre 
os rendimentos brutos de pessoas com de-
ficiência, nas categorias A e B, a reposição 
da gratuitidade no transporte de doentes 
para algumas situações, entre as quais as 
de pessoas a que foi atribuído um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%, os 

Balcões de Inclusão, embora com alcance 
reduzido e ainda a não funcionar em pleno  e  
a obrigatoriedade no atendimento prioritário 
alargado ao sector privado.
Poder-se ia dizer que Roma e Pavia não 
se fizeram num dia e, portanto, valorizemos 
estas conquistas. Certo. A verdade, porém, 
são os sinais negativos que vão aparecen-
do. Desde logo, emerge uma preocupação 
central que é a representatividade das pes-
soas com deficiência junto do Governo. O 
diploma que aí está dilui essa participação 
não garantindo eficácia na representação. 

E este é um aspecto fundamental no tra-
çar de políticas para a Inclusão e Vida 
Independente.
Se pensarmos em sectores como Educação, 
Saúde, Emprego, Acessibilidades e Trans-
portes ficamos com uma ideia do caminho 
longo que falta trilhar. Ana Sesudo enquadra 
a situação actual, manifestando preocu-
pação e lembrando reiteradas propostas 
da APD. Eis porque as organizações de 
pessoas com deficiência não podem estar 
arredadas da discussão e a sua represen-
tatividade junto de quem decide é fulcral.

Trazer as pessoas com deficiência para a discussão 
e análise de medidas políticas é fulcral

Pág. centrais
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Portaria n.º 275/2016 
Diário da República n.º 200/2016, Série I de 18 de 
outubro de 2016
Altera a Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que 
define as condições em que o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) assegura os encargos com o transpor-
te não urgente de doentes, que seja instrumental à 
realização das prestações de saúde.

Lei nº40/2016 
Diário da República nº241/2016, Série I de 19 de 
dezembro de 2016
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do 
Iva nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei 
nº185/86, de 14 de julho, o Código do Imposto do 
Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imoveis 
e o Código do Imposto Único de Circulação.

Portaria nº330/2016
Diário da República nº242/2016, Serie I de 20 de 
dezembro 2016
Estabelece o regime excecional de comparticipação 
nos medicamentos destinados ao tratamento de 
doentes com Esclerose Múltipla. Revoga o Despa-
cho nº11728/2004, de 15 de junho, alterado pelo 
Despacho nº5775/2005, de 17 de março, este ultimo 
objeto da Declaração de Retificação nº653/2005, 
de 22 de abril, e alterado pelos Despachos n.os 
10303/2009, 12456/2010, 13654/2012 e 7468/2015, 
de 20 de abril, de 2 de agosto, de 22 de outubro e de 
7 de julho, respetivamente.

Portaria 329/2016 de 20 de dezembro 
Diário da República n.º 242/2016, Série I de 20 de 
dezembro de 2016
Estabelece a comparticipação dos medicamentos 
destinados ao tratamento da dor crónica não oncoló-
gica moderada a forte

Portaria nº331/2016 de 22 de dezembro
Diário da República, 1ª serie- nº244 de 22 de 
dezembro de 2016
Os medicamentos destinados ao tratamento da dor 
oncológica moderada ou forte podem beneficiar 
de um regime excecional de comparticipação, 
pelo escalão A (90%) nos termos estabelecidos na 
presente portaria.

Lei nº42/2016 
Diário da República n.º 248/2016, Série I de 28 de 
dezembro de 2016
Orçamento de Estado para 2017
-Aumento do subsidio de refeição 4,52€ a iniciar em 
janeiro de 2017, atualização em Agosto de 2017 em 
4,77€;
- Eliminação da sobretaxa no 1º escalão e redução 
progressiva nos seguintes;
-Redução de 90% para 85% da matéria tributável 
dos rendimentos por trabalho dependente ou inde-
pendente para a pessoa com deficiência;
- Isenção de IMI para habitação própria permanente, 
passa a ser automática dispensando a apresentação 
de requerimento;
- Dedução das refeições escolares e do IVA dos 

passes sociais em sede de IRS;
- Atualização extraordinária para os pensionistas 
com pensões totais inferiores a 631,98€ será de 10€ 
desde que o montante global seja igual ou inferior a 
1,5 o valor do IAS. Caso tenha sido atualizado entre 
2011 e 2015 o valor será de 6€.
- Abono de Família: Aumento da bonificação por 
deficiência em 3% (2016) e 0,5% (2017);
- Aumento do subsidio mensal vitalício em 0,5%;
- Alargamento da Redução de 25% nos passes Sub-
23 a todos os estudantes;
- Ensino Superior pagamento na totalidade a estu-
dantes que possuam um grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%;
- Aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA, em 
todos os produtos, aparelhos e objetos de apoio que 
constem da lista homologada pelo Instituto Nacional 
para a Reabilitação I.P. 

Decreto-Lei nº86-B/2016 de 29 de dezembro
Diário da República n.º 249/2016, 3º Suplemento, 
Série I de 29 de dezembro 2016
Atualização do valor da retribuição mínima mensal 
garantida a que se refere lnº1 do artigo 273º do 
Código do Trabalho, aprovado pela lei nº7/2009, de 
12 de fevereiro de 557€.

Portaria nº3/2007
Diário da República 1º serie -nº3 de 3 de janeiro 
de 2017
Atualização complemento solidário para idosos 
(CSI), o valor de referência é atualizado pela aplica-
ção da percentagem de 0.5%, fixando-se o seu valor 
anual em 5.084,30€.

Portaria nº4/2007
Diário da República 1º serie -nº3 de 3 de janeiro 
de 2017
Atualização do valor do indexante dos apoios sociais 
(IAS) para o ano de 2017 é de 421,32€.

Portaria nº5/2007
Diário da República 1º serie -nº3 – 3 de janeiro 
de 2017
Atualização do valor do Rendimento Social de 
Inserção passa para 43,634% do valor do indexante 
dos apoios sociais (IAS).

Decreto-Lei nº11-A/2017
Diário da República nº12/2017, 1º Suplemento, 
Serie I de 17 de janeiro de 2017
Cria uma medida excecional de apoio ao emprego 
através da redução da taxa contributiva a cargo da 
entidade empregadora.

Portaria nº34/2017 
Diário da República nº13/2017, Serie I de 18 de 
janeiro de 2017
Regula a criação da medida Contrato-Emprego, que 
consiste na concessão, à entidade empregadora, 
de um apoio financeiro à celebração de contrato de 
trabalho com desempregado inscrito no Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I.P.

Portaria nº38/2017
Diário da Republica nº19/2017, Serie I de 26 de 
janeiro de 2017
Determina que os medicamentos destinados ao 
tratamento de doentes com hidradenite supurativa 
(hidrosadenite supurativa ou acne inversa), benefi-
ciam de um regime excecional de comparticipação, 
quando prescritos por médicos dermatologistas 
em consultas especializadas no diagnostico e 
tratamento da hidradenite supurativa (hidrosadenite 
pupurativa ou acne inversa)

EDITORIAL

Vida independente

Segundo afirmações da Secretária de Estado da Inclu-
são das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia An-
tunes, está em preparação a Resolução do Conselho 
de Ministros que irá criar uma medida de apoio à vida 
independente de pessoas com deficiência.
A discussão sobre a vida independente está, pois, em 
cima da mesa. É, portanto, urgente que reflictamos so-
bre esta temática, na perspectiva de darmos um contri-
buto válido para a sua resolução. Para isso é preciso, 
em primeiro lugar saber o que se entende por vida inde-
pendente e que condições devem estar reunidas para 
se poder usufruí-la. 
A Rede Europeia para a Vida Independente (ENIL- Eu-
ropean Network for Independent Living) considera que 
ter vida independente é ter liberdade de escolha e de 
controlo sobre a própria vida e seu estilo de vida, de-
finição que se aplica a qualquer pessoa, seja ou não 
deficiente. E quais são as condições básicas para que 
qualquer tipo de pessoa possa ter vida independente? 
São as condições consignadas na Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, entre as quais destacamos, 
o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao 
reconhecimento da personalidade jurídica, à proteção 
contra qualquer tipo de discriminação, ao trabalho e à 
proteção contra o desemprego, à educação, à cultura, 
à saúde e bem-estar.
Acontece que as pessoas com deficiência dependentes 
de outras pessoas para realizar inúmeras tarefas, ne-
cessitam de apoios específicos para poderem usufruir 
dos direitos acima enunciados, designadamente, apoios 
de ajuda técnica e assistência pessoal. É neste âmbito, 
sobretudo no que concerne a assistência pessoal que 
o Governo se propõe atuar. Mas, pergunta-se, se não 
estiverem garantidos os direitos básicos das pessoas 
com deficiência qual poderá ser o papel do assistente 
social? Por exemplo, se a pessoa com deficiência qui-
ser ir ao cinema como poderá o assistente satisfazer 
esse desejo se a falta de acessibilidades habitacionais, 
na via pública, nos transportes ou no cinema, não o per-
mitirem?
Em termos de operacionalização da medida de apoio 
à vida independente pretende-se começar por projetos 
piloto, a serem financiados por fundos comunitários. 
Este processo de operacionalização levanta duas ques-
tões de fundo. A primeira é a inversão metodológica do 
recurso a projetos piloto, pois em vez destes servirem 
para testar um modelo de intervenção predefinido será 
a partir dos resultados da avaliação dos projetos pilo-
tos que se construirá esse modelo. Resta saber que 
critérios e indicadores de avaliação serão utilizados. 
A segunda questão decorre do facto das regras de fi-
nanciamento comunitário não permitirem candidaturas 
individualizadas. Consequentemente prevê-se que as 
candidaturas ao financiamento sejam efetuadas por 
instituições, do tipo IPSS, que ficarão com o encargo 
de selecionar e monitorizar as pessoas com deficiência 
a participar nos projetos pilotos. Mas será este método 
de intermediação compatível com os princípios básicos 
da vida independente?

Helena Rato

DIVULGAÇÃO - CONVITE+

Todos os direitos para todos 
3º Encontro de Cegos

BREVES

A DDE/APD vai promover o 3º Encontro de Cegos, 
no próximo dia 6 de maio, em Borba.
Consciente da multiplicidade de obstáculos à 
inclusão deste grupo sub-representado nas re-
giões interiores, afectadas por críticos índices de 
subdesenvolvimento, a DDE/APD promoveu dois 
encontros distritais de cegos em 2000 e em 2005.
A sintonia das conclusões confirmou, na região 
Alentejo: o ancestral contexto excluente deste 
grupo; a inexistência de conhecimento das espe-
cificidades da deficiência visual; inacessibilidade 
aos serviços: dispersão regional; a supressão de 
transporte público; a debilidade de recursos;  o 
desajustamento de todos os serviços desconcen-
trados, inadaptados à intervenção de proximidade; 
a degradação progressiva da rede de serviços 
agentes da inclusão.
A defesa de todos os direitos para todas as pes-
soas com deficiência – projecto matricial da APD 
(DDE) – é razão da organização do 3º Encontro 
de Cegos – à dimensão regional, dependendo da 
disponibilidade de recursos económicos/logísticos.
O diagnóstico da exclusão dos cegos, o reco-
nhecimento da sub-representação deste grupo, o 
compromisso de trabalhar infatigavelmente pela 
construção da sociedade inclusiva, focalizam a 
função singularíssima das organizações repre-
sentativas das pessoas com deficiência.
Consolidar organização/unidade, reanimar o 
universo associativo, analisar a aplicação da 
legislação relativa à inclusão na região Alentejo, 
aquilatar o impacto do «novo indício incluente», 
são contributos positivos, rumo à inclusão, alter-
nativa essencial ao clima  apático, à ilusão de 
benesses, ao conformismo/criticismo, atitudes  
inadaptadas às aspirações, direitos, sonhos, das 
pessoas com deficiência visual.
O Encontro destina-se, prioritariamente aos cegos 
da região Alentejo. Caso se inscrevam participan-
tes da região Lisboa, a organização procurará 

assegurar transporte.
Conhecendo as dificuldades de participação; de-
plorando as nossas limitações, ousamos resistir. 
Os princípios humanistas, fonte da nossa activi-
dade, adquirem valor  histórico transcendente. 
Regressam terríveis ameaças à inclusão, de 
consequências catastróficas, podendo afrontar 
os direitos humanos.
É tempo de audácia, de ousadia, de acção, de 
fortaleza, no combate pacífico por esse anseio 
milenar: Construir a sociedade que inclua todos 
os seus membros, a sociedade democrática, a 
«sociedade inclusiva».
Divulgamos esta iniciativa: aos  órgãos de sobe-
rania; ao poder local; à comunicação social; às 
organizações congéneres; a todas as pessoas 
com deficiência; a todos os cidadãos prosélitos 
dos direitos humanos.
Aos destinatários solicitamos: Ajudem-nos a dar 
notícia deste Encontro.
«Nada sobre nós, sem nós» Queremos que seja 
ouvida a nossa voz! Queremos cooperar! Quere-
mos defender, com dignidade, os nossos direitos, 
os nossos interesses, as nossas aspirações!
Participar é proclamar estes projectos, estes 
princípios universais!...

A Delegação Distrital de Evóra/APD, apesar da 
severa carência de recursos, amargurada por 
sinais crescentes de insolidariedade, tudo fará 
para acolher o maior número de participantes no 
3º Encontro de Cegos, promovido pela DDE/APD, 
em Borba, no próximo dia 6 de maio de 2017.
Todos os receptores ficam convidados. A todos 
apelamos à presença. Por questões logísticas, 
agradecemos inscrição pelos endereços grp.
dde@gmail.com e dir.dde@sapo.pt, onde igual-
mente poderão solicitar a versão informática do 
documento de trabalho.

DDE/APD 

LEGISLAÇÃO

Apoio da APD a estudantes
Um grupo de estudantes licenciados em educação, da Universidade 
de Paris 12, visitou a APD que lhes forneceu informações para um 
trabalho de mestrado sobre a inclusão sociológica e educativa das 
crianças com incapacidade física e mental, com idades entre os 10 e 
os 19 anos.
Também visitou a APD um grupo de estudantes do 2º ano da 
Licenciatura em Ciência Política do ISCTE que procuravam 
informações sobre a temática da acessibilidade e mobilidade 
para pessoas com deficiência visuais e motoras para um projeto 
de investigação no âmbito da Unidade Curricular de Métodos e 
Técnicas de Investigação – Intensivos. 
A APD enviou informações requeridas por alunos da Escola 
Básica 2/3 de Azeitão e CV YTG, no âmbito da iniciativa ''A(s) 
Deficiência(s)", e por uma aluna do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, no âmbito de um  projeto de recomendação para o 
Programa Parlamento dos Jovens.

A APD participou...
A APD participou no “I Encontro do Observatório da Deficiência 
e Direitos Humanos - Construir e Consolidar Direitos para Todos: 
Caminhos e Desafios”, realizado a 12 de dezembro, no ISCSP. Na 
sessão de abertura interveio Pedro Grilo sobre a problemática da 
vida independente. Em conjunto com o Observatório a APD também 
organizou a sessão paralela sobre Vida Independente, da qual foi 
relatora Helena Rato.
Na 18.ª Reunião Plenária da Comissão Nacional para os Direitos 
Humanos (CNDH) e a 6.ª em formato alargado à sociedade 
civil, realizada a 16 de dezembro, no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Reunião que foi dedicada ao tema "Direitos Humanos 
e Saúde Mental".
Nas iniciativas da Comissão de Utentes dos Transportes Públicos 
de Lisboa, defendendo o direito das pessoas com deficiência a 
usufruírem de um serviço público acessível e de qualidade.
Na 27.ª reunião do Conselho Local de Ação Social de Lisboa, 
realizada a 26 de janeiro e onde se aprovou o novo plano de 
desenvolvimento social de Lisboa.
Na audição Pública do Grupo Parlamentar do PCP sobre 
“Deficiência, Emprego, Sinistralidade Laboral, Proteção Social: 
Direitos na Lei e na Vida”, realizada a 27 de janeiro.

A APD emitiu parecer sobre...
O projeto de Decreto-Lei que se propõe regular a composição 
e o funcionamento do Conselho Nacional para as Políticas de 
Solidariedade, Família, Reabilitação e Segurança Social (CNPSSS).
Dois Projetos-Lei de autoria do BE e do PAN, e seis projetos de 
resolução apresentados pelo PS, PCP, PSD, PEV, PAN e BE sobre 
estudantes com necessidades educativas especiais no ensino 
superior. A emissão de parecer sobre esse conjunto de iniciativas foi 
solicitada pela Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da 
República.

Os Novos Paradigmas que Balizam 
o Estatuto Jurídico dos "Cidadãos 
Invisíveis, com a chancela da 
Chiado Editora, é um livro da 
autoria de Alexandra Chícharo 
das Neves, Doutora em Direito 
e Procuradora da República, que 
visa dar a conhecer os direitos 
das pessoas com deficiência e as 
obrigações do Estado Português.
Alexandra Neves procede a uma 
análise crítica da Constituição 
da República Portuguesa e das 
principais leis garantes dos direitos 
das pessoas com deficiência, à 
luz do disposto em legislação 
internacional ratificada pelo Estado 
português, com destaque para a 

Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, e do efectivo 
gozo desses direitos. A autora faz 
também uma breve incursão pelo 
direito constitucional brasileiro, 
citando, por exemplo, que a 
Constituição Federal consagra 
“a garantia de um salário mínimo 
de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência”.
Entre as diversas questões tratadas 
por Alexandra Neves destacamos 
duas pela sua pertinência atual. 
No âmbito da acessibilidades, a 
autora conclui que “as deficientes 
acessibilidades acabam por 
condicionar o exercício de todos 

os restantes direitos, por exemplo, 
o direito à educação, ao trabalho 
e à saúde serão um mito se não 
for possível aceder à escola, 
ao emprego ou ao hospital.”. O 
outro apontamento diz respeito 
à problemática da igualdade 
material, direito à diferença e ações 
positivas, defendendo a autora 
que “a proibição da discriminação 
não proíbe, pelo contrário, impõe 
desigualdades jurídicas positivas 
ou negativas em função das 
diferenças sociais”.
Trata-se, pois, de um livro propício 
à discussão sobre legislação 
e direitos das pessoas com 
deficiência.

Os direitos das pessoas com deficiência e 
as obrigações do Estado Português em livro

Orientação nº 001/2017 DGS
Com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2017 
da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Or-
çamento do Estado para o ano de 2017), verifica-
-se uma alteração ao Decreto-Lei nº 8/2011, de 
11 de janeiro, modificado pelo Decreto-Lei nº 
106/2012, de 17 de maio, que aprova os valores 
devidos pelo pagamento de atos das autoridades 
de saúde e de serviços prestados por outros 
profissionais de saúde pública. Considerada a 
atual conjuntura socioeconómica, entendeu-se 
oportuno rever os valores das taxas relativas a 
alguns atos praticados por juntas médicas.
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CENTRAIS

Entrevista à Presidente da APD, Ana Sesudo

Tem havido maior espaço 
ao debate e à discussão 
sobre a deficiência.

integram cada vez mais escolas e cobrem 
um espaço geográfico cada vez maior, as 
dificuldades de acesso das crianças às 
Escolas de referência têm aumentado, 
devido à grande distância que as separa 
dos locais de residência.
Quanto aos jovens com deficiência inte-
lectual, chegam-nos notícias de Espanha 
de jovens com síndrome de Down, por 
exemplo, que concluem com êxito cursos 
do ensino superior. Ora nada disto aconte-
ce em Portugal, onde esses jovens, uma 
vez completado o ensino obrigatório ficam 
completamente abandonados ou obriga-
dos a frequentar Centros de Actividade 
Ocupacional (CAO) que configuram uma 
resposta minimalista de caráter social, 
apenas destinada a mantê-los ocupados.
 A APD defende que esses Centros deviam 
ser complementares a uma componente 
pedagógica, não devendo estar separados 
do ensino regular. A APD defende a posição 
tomada pela Declaração de Salamanca, a 
saber, a escola tem de se adaptar de forma 
a dar respostas necessárias às diferentes 
necessidades dos seus alunos. As crianças 
e jovens com necessidades educativas 
especiais devem ser avaliados e acom-
panhadas por equipas multidisciplinares 
de profissionais, trabalhando em estreita 
colaboração com os pais. 

HR- Há também os CRI

AS – Sim, mas atenção. Há os Centros 
de Recursos para a Inclusão criados pelo 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, 
que devem dar apoio especializados a 
crianças com NEE de carácter permanente. 
O Decreto-Lei 3/2008 atribuiu a estes CRI 
uma série de competências que não têm 
correspondência com a realidade vivencia-
da nas Escolas, devido à enorme carência 
de recursos humanos. Os outros são os 
Centros de Recuperação e Integração. 

Ana Sesudo, Presidente da APD, salienta os passos positivos dados nesta 
legislatura, mas considera que falta muito caminho a percorrer até que sejam 
eliminadas as gritantes discriminações de que esta camada da população é alvo.

HR - Ana, com o Governo PS e a maioria 
parlamentar que o apoia aumentou a es-
perança de ver reconhecidos os direitos 
das pessoas com deficiência, nos diversos 
domínios que lhes podem assegurar o exer-
cício da plena cidadania. Neste contexto, 
tenho três perguntas a fazer:
1.ª – Que medidas tomadas até agora, 
pelo Governo, consideras ir no sentido de 
cumprirem aquela esperança?
2.ª Que expectativas têm sido defrau-
dadas?
3.ª Qual o papel da APD relativamente 
quer ao que já foi conseguido quer ao 
que falta fazer?

AS – Para responder à primeira pergunta 
devo começar por realçar dois factos que 
contribuíram para dar maior visibilidade 
à problemática da deficiência, no início 
da presente legislatura: a eleição para a 
Assembleia da República, pela primeira 
vez, de uma pessoa com deficiência; a 
criação, também pela primeira vez, de 
uma Secretaria de Estado para a Inclusão 
de Pessoas com Deficiência, tendo sido 
nomeada como Secretária de Estado uma 
pessoa com deficiência que foi dirigente 
da ACAPO. 
No âmbito da Assembleia da República 
tem-se verificado um aumento significa-
tivo de iniciativas parlamentares sobre a 
problemática da deficiência. Podemos, 
pois, afirmar que no decurso da presente 
legislatura tem sido dedicado maior espaço 
ao debate e à discussão sobre matérias 
relacionadas com a deficiência.
No entanto, esse debate ainda não produ-
ziu as medidas de fundo que se impõem.

HR- Ana, essa é uma crítica que podes 
retomar na resposta à segunda questão.

AS- Sim, lá iremos. Vamos, então, enunciar 
as medidas já tomadas que consideramos 
positivas, embora não alterem fundamen-
talmente as carências das pessoas com 
deficiência em termos de direitos humanos. 

Orçamento de Estado: 
Consideramos como muito positivas duas 
medidas que têm vindo a ser reivindicadas 
pela APD. São elas, a descida do IVA de 
23 para 6%, relativamente aos produtos 
de apoio e à equiparação dos prémios de 
mérito desportivo dos jogos paralímpicos 
e olímpicos; 
Também aplaudimos a redução para 85% 
da base de incidência do IRS sobre os 
rendimentos brutos de pessoas com de-
ficiência, nas categorias A e B, ou seja, 
dos rendimentos do trabalho por conta de 
outrem ou por conta própria, e o alarga-
mento da base de incidência das pensões 
sociais de invalidez que passou a abranger 
as pessoas com um rendimento mensal 
inferior ou igual a duas vezes o valor do 
IAS quando antes estava limitado a 1,5 IAS. 

Transporte de doentes - a reposição da 
gratuitidade para algumas situações, entre 
as quais as de pessoas a que foi atribuído 
um grau de incapacidade igual ou superior 
a 60%, é uma medida que saudamos como 
muito positiva. 

Balcões de Inclusão – É uma medida positi-
va, na medida em que pode contribuir para 
ajudar à informação sobre os direitos das 
pessoas com deficiência. Contudo, não se 
pode resolver desse modo as dificuldades 
com que se deparam as pessoas com 
deficiência, quando não estão garantidas 
as acessibilidades, nem os direitos sociais, 
nem os apoios individuais muitas vezes 
indispensáveis até para as pessoas com 

deficiência poderem aceder aos balcões. 
Consequentemente, os Balcões de Inclu-
são não estão em condições de responder 
positivamente às solicitações das pessoas 
com deficiência. Além disso chegam-nos 
informações dos nossos associados de que 
os Balcões não estão a funcionar em pleno.

Obrigatoriedade no atendimento prioritário 
alargado ao sector privado – esta é outra 
medida, sem dúvida positiva, mas não 
decisiva pelos motivos já apontados para 
o caso dos Balcões de Inclusão. 

HR- Podemos, então, passar à segunda 
pergunta. Quais as expectativas goradas, 
pelo menos até agora?

AS – A primeira, de grande relevância, é 
a representatividade das pessoas com 
deficiência junto do Governo. O Conselho 
Nacional para a Reabilitação e Integração 
de Pessoas com Deficiência foi extinto e 
integrado no Conselho Nacional para as 
Políticas de Solidariedade, Voluntariado, 
Famílias, Reabilitação e Segurança Social, 
em 2011. Na realidade este último não tem 
funcionado, por falta de regulamentação 
O presente Governo propõe-se resolver o 
problema. Mas, pela análise do diploma 
que está em discussão, tememos que a 
participação das organizações represen-
tativas das pessoas com deficiência fique 
diluída por não lhe estar garantida uma 
eficaz capacidade de intervenção. Por isso, 
a APD acabou de solicitar uma reunião à 
Secretária de Estado para a Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, com caráter 
de urgência.

Quero, também, chamar a atenção para 
uma medida discriminatória e, portanto, 
negativa tomada pelo atual Governo que 

foi o fim da isenção total do IUC para as 
pessoas com deficiência, fazendo depen-
der essa isenção das características dos 
veículos. Consideramos essa decisão 
injusta por a isenção ser uma medida 
compensatória da discriminação de que 
são alvo as pessoas com deficiência nos 
transportes públicos. Para se compreen-
der o alcance negativo dessa medida 
basta pensarmos que as pessoas com 
deficiência se vêm obrigadas a ter veí-
culo próprio para poderem conseguir ir 
trabalhar. Numa altura em que o Governo 
se propõe criar condições para garantir 
uma vida independente às pessoas com 
deficiência, não se compreende a lógica 
do fim da isenção do IUC.

HR – E quanto às medidas de fundo que 
não foram tomadas

AS – Nesse âmbito, uma das questões 
que mais nos preocupam é a educação. 
A APD tem vindo a criticar as alterações 
introduzidas pelo Decreto-lei 3/2008 sobre 
as NEE (necessidades educativas espe-
ciais). A APD considera que o Decreto-lei 
3/2008 não garante igualdade de opor-
tunidades a uma educação inclusiva e 
de qualidade às crianças e jovens com 
NEE, condicionando negativamente o seu 
acesso futuro ao mercado de trabalho. A 
situação é dramática sobretudo no caso 
dos cegos, surdos e dos alunos com defi-
ciência intelectual ou multideficiência que 
nem sequer estão integrados nas salas de 
aula do ensino regular a 100% do horário 
letivo. No caso dos cegos e surdos criaram-
-se Escolas de Referência, contrariando 
as determinações da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, ratificada pelo Estado 
português em 2006. De referir, ainda, 
que como os agrupamentos escolares 

Estes Centros foram instituídos pela Re-
solução do Conselho de Ministros 4/2016, 
sendo aí caracterizados como entidades 
formadoras certificadas, com estruturas 
especificamente vocacionadas para a 
área da deficiência. A mesma Resolução 
atribuiu-lhes uma linha de financiamento 
através de uma medida temporária espe-
cífica de apoio financeiro à qualificação de 
pessoas com deficiência e incapacidade, 
no âmbito do Programa Operacional Po-
tencial Humano (POPH) co-financiado 
pela União Europeia. Trata-se, portanto, 
de uma medida que não tem garantia de 
continuidade. Além disso, verificámos que, 

entre as 124 instituições financiadas em 
2016, a maior parte estão vocacionadas 
para apoiar crianças e jovens em idade 
escolar. Ficamos com a sensação que 
muitos dos CRI desempenham um papel 
semelhante aos CAO.

HR –E na área da saúde?

AS – Nessa área são sobretudo os Centros 
de Medicina Física e de Reabilitação que 
intervêm, visando pessoas com deficiên-
cia devido a acidentes rodoviários ou de 
trabalho, além de pessoas que sofreram 
AVC. São, no entanto, poucos pelo que a 
sua intervenção é frequentemente tardia, 
além de se limitar quase só à recuperação 
física. Ora a recuperação não pode só 
ser motora, tem de haver acompanha-

"...pela análise do diploma que está em 
discussão, tememos que a participa-
ção das organizações representativas 
das pessoas com deficiência fique di-
luída por não lhe estar garantida uma 
eficaz capacidade de intervenção."

mento psicológico de reeducação e de 
reinserção, preparando as pessoas para 
se adaptarem a uma nova vida.

HR – Outras questões na área da saúde

AS – As carências são generalizadas, 
devido aos cortes sucessivos no finan-
ciamento do SNS e aos subsequentes 
défices em termos de profissionais de 
saúde, aumento dos tempos de espera 
no acesso a tratamentos e apoios, etc…
Existem, também, problemas no acesso 
gratuito a medicamentos, designadamen-
te, a medicamentos de nova geração. Além 
disso, a gratuitidade dos medicamentos 
só se aplica aos que tratam diretamente 
da deficiência específica de cada pessoa. 
Por exemplo, cremes hidratantes são 
tratados como produtos de luxo.

HR – E relativamente ao emprego

AS – Precisamente, essa é outra área 
em que não foi tomada nenhuma medida 
de relevo. Sabemos que é difícil, porque 
as taxas de desemprego são elevadas 
mesmo para as pessoas que não têm 
deficiência. Mas, no caso das pessoas com 
deficiência, essas dificuldades são acres-
cidas por barreiras específicas. A primeira 
decorre da desigualdade de oportunidades 
devido ao atual sistema de ensino não ser 
inclusivo, como já referimos anteriormente. 
Logo, exige-se uma reforma de fundo no 
ensino para se ultrapassar esta barreira. 
A segunda barreira consiste no estigma 
da representação social que existe rela-
tivamente às pessoas com deficiência, 
consideradas à partida como pouco pro-
dutivas. Sem dúvida esta barreira está 
relacionada com a primeira, mas há que 

levar a cabo iniciativas de formação e de 
marketing orientadas para a alteração 
dos estigmas. A terceira barreira é a das 
acessibilidades. Em matéria de acessi-
bilidade aos edifícios e via pública até 
existe legislação cujo prazo de realização 
termina agora…

HR – O célebre Decreto-lei 163/2006

AS – Exatamente. Contudo, continua tudo 
por resolver. Além disso, carecemos de 
legislação adequada para a acessibilidade 
nos transportes públicos. É, pois, neces-
sário que a questão da acessibilidade seja 
tratada de forma transversal, através de 
um Plano Estratégico Integrado.

HR – Ana, ao longo desta nossa conversa 

que já vai longa, fica claro que a APD tem 
desenvolvido um pensamento estratégico 
sobre como resolver as questões funda-
mentais que são fonte de discriminação 
para as pessoas com deficiência e que 
tem atuado nesse sentido. Para termi-
narmos peço-te que respondas à terceira 
pergunta, acentuando a forma como a 
APD tem atuado.

AS – A APD questiona, propõe e disponi-
biliza-se sempre a colaborar com o Go-
verno, organismos públicos e partidos 
políticos, pelo que consideramos ter dado 
um contributo significativo para a atitude 
de abertura da presente legislatura relati-
vamente à problemática da deficiência. Por 
exemplo, uma das primeiras promessas 
avançadas pela Secretária de Estado foi 
o levantamento sobre o número de pes-
soas com deficiência e suas condições de 
vida. Ora esta tem sido uma reivindicação 
permanente da APD, pois entende que 
para se poder bem legislar e tomar me-
didas adequadas é necessário conhecer 
a realidade. 
É hábito da APD apresentar propostas 
concretas por ocasião da preparação do 
Orçamento de Estado e pedir audiências 
aos partidos com representação parlamen-
tar, com o objetivo de sensibilizá-los relati-
vamente ao fundamento destas propostas. 
Isso aconteceu durante a discussão do OE 
2017, tendo-se conseguido a aprovação 
da redução do IVA para produtos de apoio, 
como já referimos.  
No domínio da educação temos denuncia-
do as dificuldades sentidas e que nos são 
comunicadas por pais e escolas e temos 
dado contributos aos grupos parlamenta-
res sempre que nos solicitam. Fizemo-lo 
recentemente a propósito de uma série de 
diplomas em discussão sobre o acesso e 
frequência de pessoas com deficiência ao 
ensino superior.
No âmbito do emprego, a APD tem apre-
sentado propostas no sentido dos incen-
tivos ao recrutamento de pessoas com 
deficiência serem concretizados através 
de apoios à adaptação dos postos de 
trabalho e de campanhas de sensibili-
zação junto do tecido empresarial sobre 
as competências e as capacidades das 
pessoas com deficiência.
Por fim, devo referir que outra reivindicação 
de longa data da APD é o aumento real 
das prestações sociais e que esperamos 
virem a concretizar-se com a promessa 
anunciada da prestação única. O desco-
nhecimento relativamente a esta medida é 
ainda grande, mas se atendermos ao facto 
de muitas Pensões Sociais de Invalidez 
e de Subsídios Mensais Vitalícios não 
chegarem a 200 euros, o cumprimento da 
promessa de que nenhuma dessas presta-
ções seja inferior a 260 euros parece-nos 
positivo, embora se trate de um valor que 
continua a ser insuficiente para se garantir 
condições de vida digna. 

A Presidente da APD, Ana Sesudo

Por Helena Rato
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Vendo Cedo Chair Topper 
usado,  marca  Braun, 
mediante condições a 
acordar

Trata-se de uma bagageira de 
tejadilho com sistema elétrico que 
permite arrumar a cadeira de rodas 
de forma totalmente autónoma e 
sem esforço. Se necessitar deste 
equipamento ou pretender mais 
informações, contactar:
Joaquim Roque
Telefone: 962026092
Email: joaquimroque59@gmail.com

ANÚNCIOS CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o 
dia 21 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Praceta Bento Moura de Portugal, 
(Centro de Infância da Venda Nova) – 2700-109 
Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 30 de Janeiro de 2017   
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Braga
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 
25 de Fevereiro, pelas 13,30 horas, na Sede da De-
legação, sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Amarante
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amarante, para o 
dia 25 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo 
– 4600-281 Amarante, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Cascais
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 25 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. D. Luís da Cunha – Pai do Vento – 2755-283 
Alcabideche, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Leiria
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 25 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-276 
Marinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Chaves
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos da 
Associação Portuguesa de Deficientes convoco a Assem-
bleia Local de Chaves, para o dia 25 de Fevereiro, pelas 
14,00 horas, na Sede da Delegação, sita na Urbanização 
Sá Taqueiro – Praceta Bernardim Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos 
– 5400-115 Chaves, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Évora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora, para o dia 
23 de Fevereiro, pelas 17,00 horas, na Sede da De-
legação, sita na Pça. da Liberdade, 1 – 7150 Borba, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Paredes
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Local de Paredes, para o dia 25 de Fevereiro, 
pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, sita em Bairro 
“O Sonho” R. Francisco Teixeira do Couto Bl. 5 – c/v – 
4580 Paredes, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

São Miguel
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do S. Miguel, para o dia 25 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. Bento José Morais, 3 – S. Pedro - 9500-772 
Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Seixal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local do Seixal, para o dia 19 
de Fevereiro, pelas 14,30 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. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Sede
Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea f) dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 
de Março, pelas 14.00 horas, na Sede Nacional, sita no 
Largo do Rato, 1B – 1250-185 Lisboa, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades referente a 2016;
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório e Contas 
do Exercício de 2016 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 3. Vários. 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Setúbal
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 25 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Cândido Manuel Pereira, loja 
7 – Mercado Municipal – 2835-694 Lavradio, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 30 Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Sintra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 25 de 
Fevereiro, pelas 15,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Ativi-
dades relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Nota:

Se à hora marcada não estiver presente 
o número suficiente de associados para 
o seu funcionamento, a Assembleia terá 
início uma hora depois, qualquer que seja 
o número de sócios presentes

Participa na vida Associativa da APD
site: http://www.apd.org.pt/
email: info-sede@apd.org.pt
tel.: 213 889 883 | 213 871 095

Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte

 os nossos serviços comerciais 
tel: 213 889 883/4 • fax: 213 871 095

A Delegação da APD da Amadora realizou 
um Lanche Convívio de Natal, no passado 
dia 17 de dezembro e a 4 de dezembro, 
comemorou o dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência.
Durante todo o mês de julho, participou 
na iniciativa Praia Acessível em Carcave-
los, com o apoio da C. M. Cascais, com 
utilização do Tiralô e acompanhamento 
por pessoal especializado. 

A Delegação Distrital da APD Porto parti-
cipou, de 4 de janeiro até 1 de fevereiro, 
em sessões de trabalho temáticas inte-
gradas no “Diagnóstico Social e Plano 
de Ação para a Zona do Cerco e Área 
Envolvente.” que se realizaram na antiga 
sede do Futebol Clube do Cerco do Porto.
Esteve presente no dia 27 de dezembro 
na Assinatura do Contrato – Programa 
Municipal de Apoio ao Desporto Adap-
tado, que teve lugar no nos Paços do 
Concelho da Câmara Municipal do Porto. 
A 14 de dezembro, reuniu na antiga sede 
do Futebol Clube do Cerco do Porto, 
com o Vereador de Ação Social da CM 
Porto - Dr. Manuel Pizarro no âmbito 
da elaboração do “Diagnóstico Social e 
Plano de Ação para a Zona do Cerco e 
Área Envolvente.”  
Integrado nas Festividades Natalícias, 
participou nos dias 13 e 14 de dezembro 
na Exposição/Venda “Arca de Natal- Uma 
compra, um gesto de solidariedade”, 
patente Átrio da Estação de S. Bento. 
No dia 16 realizou o Jantar de Natal para 
funcionários, colaboradores e dirigentes. 
E no dia 21 a Festa de Natal do CAO. 
Reuniu, a 13 de dezembro, com o Con-
selho Local de Ação Social de Vila Nova 
de Gaia no Auditório da Assembleia Mu-

nicipal. 
No mesmo dia, participou no Seminário 
“Que igualdade temos? Que igualdade 
queremos?”, organizado pela AP-Associa-
ção dos Proprietários da Urbanização de 
Vila D’Este - IPSS, no âmbito do projeto 
“Crescer a Sério com Igualdade de Gé-
nero”. O evento teve lugar no Auditório 
da Assembleia Municipal de Gaia. 
A 28 de novembro, participou no Plenário 
Extraordinário do Conselho Local de Ação 
Social de Vila Nova de Gaia, realizado 
no Auditório da Assembleia Municipal. 
Ainda no mesmo dia, fez parte do Júri da 
IV Edição do Concurso Municipal “Escola 
para Todos”, uma iniciativa da Provedoria 
Municipal dos Cidadãos Com Deficiência 
do Porto, que teve  como finalidade envol-
ver todos os alunos do 1º ciclo do ensino 
básico da rede pública do concelho do 
Porto no âmbito da temática da defesa 
e direitos das pessoas com deficiência.
No dia 25 de novembro, esteve presente 
na reunião com os dirigentes das ONG 
sediadas no Porto e o Dr. José Madeira 
Serôdio- Presidente do INR, I.P. que se 
realizou na Câmara Municipal do Porto.  
Em concordância com o estabelecido 
com os Estatutos da APD, a Delegação 
Distrital do Porto, levou a efeito, no dia 

19 de novembro, a Assembleia Distrital 
e a Apresentação do Plano de Atividades 
e Orçamento para o ano de 2017. No 
mesmo dia realizou a Festa de Magusto. 
Participou, a 17 de novembro na visita ao 
espaço do CLS – Porto: Polo do Cerco 
do Porto sito à Rua Manuel Pinheiro da 
Rocha, a visita contou com a presença 
da Sra. Secretária de Estado Adjunta e da 
Administração Interna, Dra. Isabel Oneto.
Reuniu a 10 de novembro com o Conselho 
Local de Ação Social de Vila Nova de 
Gaia, no Auditório da Assembleia Mu-
nicipal. 
Esteve presente no dia 31 de outubro, 
na sessão de apresentação pública do 
projeto CLS – Porto que decorreu nas ins-
talações da Câmara Municipal do Porto.
A 24 de outubro, esteve presente na 
reunião de parceiros locais com as ins-
tituições da zona do Cerco do Porto, 
integrada no Contrato Local de Segurança 
do Porto – CLS, que decorreu no auditório 
da Junta de Freguesia de Campanhã.
Marcou presença no dia 15 de outubro, 
no XII Congresso Nacional de Deficientes, 
da C.N.O.D., sob o lema “Prioridade à 
Inclusão é a Nossa Direcção”, realizado 
no Auditório da Escola Secundária D. 
Dinis, em Marvila, Lisboa.

A equipa Sporting CP/APD-Sintra realizou, 
no dia 6 de janeiro, uma actividade na 
Escola Santa Maria em Sintra, onde fez 
uma demonstração de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas. Após o final houve uma 
interação com os alunos, a fim de mostrar 
a modalidade, demostração essa integrada 
no torneio 3X3 Basquetebol Escolar.
Para recolha de mais informação, consulte 
o link http://agml.pt/index.php/noticias/369-
-torneio-de-basquetebol-3x3-finais-2

No passado dia 14 Janeiro, a Delegação 
da APD Chaves realizou um Passeio do 
grupo de desporto com visita à Barragem 
de Valdanta e lanche no Barracão., 
No dia 21 Janeiro, os desportistas voltaram 
aos treinos de Basquetebol, no 
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Sec. 
Dr. António Granjo – AREGOS.

+

APD Amadora

APD Porto

APD SintraAPD Chaves

Madeira
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Região Autónoma 
da Madeira, para o dia 24 de Fevereiro, pelas 17,00 
horas, na Sede da Delegação, sita na Urbanização 
Ribeira Grande – Rua Antero de Quental, Bloco 
10 – Loja 11 – Santo António – 9000-127 Funchal, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades relativo a 2016; 
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2016;
Ponto 3. Vários
Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Porto
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Distrital do Porto, para o dia 25 de Fevereiro, 
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. Apreciação e votação do Relatório de Atividades 
relativo a 2016;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2016;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 30 de Janeiro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

AGENDA

AGENDA

Em abril de 2017, a APD Amadora irá 

realizar uma excursão para sócios e ami-

gos a Aveiras de Cima – Festa do Vinho 

e das Adegas.

Comunicamos que a Delegação Distrital 

do Porto da APD realizará, no dia 25 de 

fevereiro, a Assembleia Distrital para 

Apresentação do Relatório de Atividades 

e Contas do Ano 2016. No mesmo dia, 

e após Assembleia, terá lugar a Festa 

de Carnaval.

APD Amadora

APD Porto

Excursão para sócios

Festa de Carnaval

NOTÍCIAS

Atividades realizadas  
pelas delegações da APD
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NOTÍCIASCRÓNICA

«Estas são algumas das merecidas vitórias 
da APD, fruto de muito trabalho "invisível", 
de formiguinha, de persistência, de tantos 
dirigentes desta grande casa. Contudo, 
há ainda muito a fazer, se Portugal quiser 
lutar de igual para igual ao mais alto nível 
internacional. É urgente aumentar a base da 
pirâmide desportiva adaptada em Portugal. 
É urgente aumentar o número de pessoas 
com deficiência a praticar desporto e 
captar novos atletas. É fundamental para 
o desenvolvimento do desporto adaptado 
em Portugal, a integração de modalidades 
adaptadas junto das comunidades escolares 
e no desporto escolar. É fundamental 
existirem mais e melhores treinadores, 
mais e melhores árbitros, mais e melhores 
dirigentes. E é fundamental que os apoios 
do INR/IPDJ atribuídos às federações ao 
abrigo do programa "Desporto para Todos" 
cheguem às associações e clubes».
De há muitos anos a esta parte que a 
APD vinha reclamando a equiparação dos 
prémios de mérito desportivo dos atletas 
paralímpicos aos dos atletas olímpicos. O 
Orçamento de Estado para 2017 vem dar 
razão à APD ao assegurar esta equiparação, 
que é mais do que justa e constitui uma 
clara "vitória" da APD.
Outra vitória da APD foi a decisão do atual 
Governo no sentido de da disciplina de 
educação física voltar a contar para a média 
de acesso ao ensino superior.
O Responsável do Departamento de 
Desporto, Bruno Lopes, abordou esta 
questão no Congresso da CNOD, ao 
intervir sobre: “A disciplina de educação 
física logo desde o ensino primário. 
Desde o desporto escolar até ao desporto 
universitário (…) É muito importante que a 
disciplina de educação física não continue 
a ser discriminada e inferiorizada como tem 
sido até agora (...) Devem ser incentivados 
e apoiados para que o desporto adaptado 
seja uma realidade 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.”
No Campeonato Nacional de Matraquilhos 
2016 em Vizela, pela primeira vez 
em Portugal foi incluída a categoria de 
Matraquilhos em cadeira-de-rodas. É 
uma nova modalidade adaptada, um 
sucesso, por ex. em Itália, em Portugal é 
uma categoria inédita e inovadora com o 
cunho da APD e da Federação Portuguesa 
de Matraquilhos e Futebol de Mesa.

Salientamos ainda, com enorme agrado, 
o surgimento de novas equipas de 
desporto adaptado (basket CR e Andebol 
CR) em que a APD tem feito de tudo 
ao seu alcance para ajudar e apoiar o 
"nascimento" destas equipas, apesar de 
estarem integradas noutras organizações.
Para a próxima edição vamos detalhar 
a questão das ajudas técnicas. Urge 
contemplar artigos e equipamentos 
para a prática desportiva adaptada na 
tabela homologada de ajudas técnicas.

Bruno Lopes

Vitórias da APD

Contribua com 
0,5% do seu IRS

Ajude a APD sem custos
Preencha o quadro 11 do Modelo 
3 da sua Declaração de IRS

Associação Portuguesa de Deficientes

NIF: 501129430

A elevada importância do 
desporto para a APD Porto

A Delegação Distrital do Porto da APD desenvolveu 
e participou em diversas atividades de carater 
desportivo, como foi o caso de demonstrações 
de Basquetebol e Andebol em Cadeira de Rodas, 
em Torneios de Andebol em Cadeira de Rodas 
e no Campeonato Nacional e Taça de Portugal 
de Andebol em Cadeira de Rodas, tendo sido na 
época 2015/2016 consagrada vencedora da Taça 
de Portugal de Andebol em cadeira de Rodas ACR7. 
O Desporto no seio desta Delegação da APD, 
assume um papel de elevada importância face aos 
comprovados benefícios que advêm de uma prática 
desportiva regular, que se traduz quer numa melhoria 
da aptidão física e da saúde do seu praticante, como 
também numa forma de terapia na superação das 
suas dificuldades, no aumento de autonomia e no 
combate ao isolamento social.
Jogos efetuados:
Época 2015/2016 - Campeonato Nacional de ACR4 
– Finais, 2 de abril de 2016, Pavilhão Cidade Viseu; 
Campeonato Nacional de ACR7 – Finais, 23 de abril 
de 2016, Torre da Marinha - Seixal – Pavilhão Torre 
da Marinha; Taça de Portugal de ACR4 e ACR7 – ½ 
Meias Finais; Grupo Norte – 1 de maio de 2016, 
Pavilhão Municipal de Nogueira – Maia; Taça de 
Portugal de ACR4 e ACR7 – ½ Meias Finais, Grupo 
Sul – 14 de maio de 2016, Torre da Marinha - Seixal 
– Pavilhão da Torre de Marinha; Torneio de Andebol 
em Cadeira de Rodas, 22 de maio 2016, Pavilhão 
FADEUP; Taça de Portugal - Final Four – ACR4, 4 
de Junho de 2016, Guarda – Pavilhão S. Miguel; 
Taça de Portugal - Final Four – ACR7, 18 de junho 
de 2016, Alcobaça – Pavilhão D. Pedro I, Super – 
Taça ACR4 e ACR7, 15 de outubro 2016, Pavilhão 
FADEUP – Porto, Jogo de Demonstração de Andebol 
em Cadeira de Rodas, 5 de dezembro 2016, EB 2,3 
João da Silva Correia, São João da Madeira.
Época 2016/2017 - Campeonato Nacional de ACR4  
e ACR6, 18 de dezembro 2016, Pavilhão FADEUP – 
Porto; Campeonato Nacional de ACR4  e ACR6, 07 
de janeiro 2017, Pavilhão FADEUP – Porto
Jogos a efetuar: 
Campeonato Nacional de ACR4  e ACR6, 28 de 
janeiro de 2017, Pavilhão da Macieira; Campeonato 
Nacional de ACR4 e ACR6, 19 de fevereiro 2017, 
Município de Gaia, Campeonato Nacional de ACR4  
e ACR6, 4 de março 2017; Campeonato Nacional 
de ACR4 e ACR6, 18 de março 2017, Pavilhão 
FADEUP – Porto.

A APD Lisboa Equipa Desporto fez nova colaboração com a Faculdade de Medicina da 
Universidade Lisboa, através de visitas educacionais e entrevistas aos atletas da APD 
Lisboa por parte dos alunos do 1º ano de Medicina, módulo III.I -“Medicina clínica: O 
médico, a pessoa e o doente”, área disciplinar de Introdução à Medicina. Uma iniciativa 
que se distinguiu mais uma vez pela simpatia e boa disposição e que deu a conhecer aos 
alunos as dificuldades e, sobretudo, as potencialidades das pessoas com deficiência, 
sensibilizando-os 
para as vantagens 
de promover junto 
das populações o 
desporto adaptado, 
para que sejam cada 
vez mais as pessoas 
com deficiência a 

Alunos de Medicina da FMUL
visitam Equipa Desporto APD Lisboa


