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A 11 de maio de 1972 foi publicado em Diá-
rio da República o Despacho do Governo 
que aprovou os Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes. Nascia, assim, 
oficialmente a APD, resultado da persistente 
e corajosa determinação de um grupo de 
pessoas empenhadas em pugnar pelos di-
reitos humanos de todos os portugueses com 
deficiência, num Portugal amordaçado por 
uma ditadura fascista e obrigado a participar 
numa guerra colonial produtora de inúmeras 
pessoas com deficiência.
O 25 de Abril de 1974, com a Revolução 
libertadora que se lhe seguiu, permitiu que 
os portugueses conquistassem direitos fun-

damentais consignados na Constituição da 
República e que fosse posto um término à 
guerra colonial.  
Com o 25 de Abril abriram-se novos hori-
zontes para a prossecução dos objetivos da 
APD, designadamente a “promoção e defesa 
de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais das pessoas deficientes portu-
guesas” (artigo 5.º dos Estatutos), permitindo 
que a APD alargasse o seu espaço e âmbito 
de ação. 
Logo, a partir de 1976, começaram a ser 
implementadas estruturas regionais, em-
brião das Delegações Regionais, Distritais e 
Locais criadas a partir de 1982; o desporto 

para pessoas com deficiência é promovido 
ativamente, desde 1978; a APD passa a 
participar por direito próprio na feitura da 
legislação sobre a deficiência ou que afeta 
a vida das pessoas com deficiência e reivin-
dica abertamente o respeito dos direitos das 
pessoas com deficiência junto dos órgãos de 
soberania, com ações de rua; com a organiza-
ção e participação em inúmeros seminários, 
colóquios e conferências de âmbito nacional 
e internacional; com a participação ativa na 
campanha internacional que levou à apro-
vação pela ONU, em 2006, da Convenção 
sobre os direitos das pessoas com deficiência.
A  APD empenha-se, também, no desen-

volvimento do movimento associativo das 
pessoas com deficiência, incluindo nos países 
estrangeiros de língua oficial portuguesa; 
procura intervir na comunicação social, em 
particular através do seu Jornal Associação, 
criado em 1977, e do Prémio Dignitas insti-
tuído em 2008 com o objetivo de premiar os 
melhores trabalhos da comunicação social 
destinados a promover a dignidade, os direitos 
humanos e a inclusão social das pessoas 
com deficiência; presta apoio individual a 
todas as pessoas com deficiência, sejam ou 
não sócios da APD, sempre que o solicitem.  
Celebrar o 25 de Abril é, pois, uma boa ma-
neira de festejar os 45 anos de APD!

APD faz 45 anos

45 anos de conquistas de direitos fundamentais
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Portaria n.º 62/2017 
Diário da República n.º 29/2017, Série I de 02 de 
fevereiro de 2017
Portaria que atualiza os montantes do abono de 
família para crianças e jovens, do abono de família 
pré-natal, e respetivas majorações, e do subsidio 
de funeral, para o ano de 2017.
A presente portaria atualiza ainda, os montantes da 
bonificação por deficiência do abono de família para 
crianças e jovens, do subsidio mensal vitalício e do 
subsidio por assistência de terceira pessoa.

Declaração de Retificação nº3/2017
Diário da Republica nº39/2017, Série I de 23 de 
fevereiro de 2017
Retificação da Portaria nº62/2017 de 9 de fevereiro.

Norma nº008/2014 de 21 de Julhos de 2014 atua-
lizado em 27 de fevereiro de 2017 da Direcção-
-Geral da Saúde
Revoga as versões de 21/07/2014 e de 22/03/2016
A presente norma aplica-se aos hospitais públicos 
e privados do Sistema de Saúde e à RARISSI-
MAS- Associação Nacional de Deficiências Mentais 
e Raras. A direção clinica de cada instituição é 
responsável pelo processo de implementação do 
Cartão da Pessoa com Doença Rara (CPDR).

Circular Normativa Conjunta nº5/2017/DPS/
ACSS de 2 de março de 2017
Administração Central do Sistema de Saúde
Regras de reembolso de produtos de apoio usados 
no corpo para absorção de urina e fezes no Serviço 
Nacional de Saúde.

Portaria n.º 97/2017 
Diário da República n.º 47/2017, Série I de 07 de 
março de 2017
Procede à atualização anual das pensões de 
acidente de trabalho, para o valor resultante da 
aplicação da percentagem de aumento de 0,5%.

Portaria n.º 98/2017 
Diário da República n.º 47/2017, Série I de 07 de 
março de 2017
Procede à atualização anual das pensões e de 
outras prestações sociais atribuídas pelo sistema 

de segurança social, das pensões do regime de 
proteção social convergente atribuídas pela CGA 
e das pensões por incapacidade permanente para 
o trabalho e por morte decorrentes de doença 
profissional, para o ano de 2017.

Portaria n.º 99/2017 
Diário da República n.º 47/2017, Série I de 07 de 
março de 2017
Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice 
do regime geral de segurança social em 2018 é de 
66 anos e 4 meses.

Circular Normativa Conjunta nº6/2017/ACSS/
DGS/INFARMED/SPMS de 29 de março de 2017
Administração Central do Sistema de Saúde
Prescrição de dispositivos médicos a doentes 
ostomizados ou com incontinência ou retenção 
urinária ao abrigo dos regimes de comparticipação 
estabelecidos nas Portarias n284/2016, de 4 de 
novembro e nº92-E/2017, de 3 de março.

Resolução da Assembleia da Republica 
nº55/2017
Diário da Republica nº64/2017, Série I de 30 de 
março de 2017
Recomenda ao Governo que garanta o estaciona-
mento reservado a pessoas com deficiência.

Portaria n.º 131/2017
Diário da República n.º 70/2017, Série I de 07 de 
abril de 2017
Portaria que regula a criação da medida de Está-
gios Profissionais, que consiste no apoio à inserção 
de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão 
profissional de desempregados.

Portaria n.º 141/2017 
Diário da República n.º 76/2017, Série I de 18 de 
abril de 2017
Determina que os medicamentos destinados ao tra-
tamento de doentes com artrite reumatoide, artrite 
idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartri-
tes podem beneficiar de um regime excecional de 
comparticipação a 100%. É revogado o Despacho 
nº14123/2009.

LEGISLAÇÃO

APD de Coimbra
já tem Comissão de Gestão

Atividades da APD Porto

Tendo por base a representação, pro-
moção e defesa de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais 
das pessoas com deficiência, tem-se 
verificado no distrito de Coimbra uma 
lacuna neste campo, sendo de extre-
ma importância uma representação 
eficaz e reivindicativa, sentindo-se a 
necessidade de reativar a Delegação 
Distrital da Associação Portuguesa de 
Deficientes.
O objetivo principal deste grupo que 
agora se propõe a reativar a Delegação 
Distrital de Coimbra será o de reivindi-
car eficazmente os direitos da pessoa 
portadora de deficiência, alertando e 
consciencializando as instituições e a 
população em geral para os princípios 
fundamentais da Associação Portu-
guesa de Deficientes, que emanam 
da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, incluindo as 
pessoas com deficiência física, mental, 
intelectual ou sensorial, princípios es-
ses que são os da não discriminação, 
a igualdade de oportunidades, partici-
pação, e a plena inclusão.
Para tal, a composição da Comissão 
de Gestão da Delegação Distrital de 
Coimbra da Associação Portuguesa 
de Deficientes é a seguinte: Patrí-
cia Susana Medeiros Pereira Caldas 
(Presidente); Ana Cristina Sobral Silva 
Ferreiro; Manuel Ribeiro de Miranda; 
Graça Maria Ramos Pelicano; Luís 
Alberto Duarte Penicheiro; Maria de 
Fátima Januário; Carina Violante Fer-
reira; Eurídice Vaz Pires da Rocha.

Para mais informações e contacto:
info-coimbra@apd.org.pt; 
www.facebook.com/APDCoimbra

No dia 9 de fevereiro, recebeu a visita 
institucional do Banco Alimentar Contra 
a Fome. 
Esteve presente, a 20 de fevereiro, 
na Junta de Freguesia de Campanhã 
para assistir à assinatura de Protocolo 
com a Câmara Municipal do Porto, no 
âmbito do Projeto “Casa Reparada, 
vida Melhorada”. 
A 22 de fevereiro recebeu a visita da 
TVI e do Porto Canal a fim de ser 
auscultada sobre o 35.º Aniversário 
da Amnistia Internacional.   
Realizou a 25 de fevereiro a Assem-
bleia Distrital e Apresentação do Re-
latório de Atividades e Contas do Ano 
de 2016. No mesmo dia levou a cabo 
a Festa de Carnaval para sócios, fa-
miliares e amigos. 
A convite da Associação dos Doentes 
Renais do Norte de Portugal e da Junta 
de Freguesia de Lordelo do Ouro e 
Massarelos, esteve presente no dia 6 
de março, na cerimónia comemorativa 
do 41.º Aniversário da ADRNP, que 
decorreu nas instalações do Centro 
Social desta instituição. 
Marcou presença, no dia 15 de março, 
na Inauguração do elevador de acesso 
ao Edifício dos Paços do Concelho 
de Vila Nova de Gaia, e no almoço 
que se seguiu a esta Cerimónia que 
contou com a presença da Exma. Sra. 
Secretária de Estado da Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, Dra. Ana 
Sofia Antunes. 
No dia 17 de março esteve presente, 
a convite da Associação Nacional dos 

Deficientes Sinistrados no Trabalho, na 
sessão pública de apresentação dos 
resultados preliminares do projeto de 
investigação “Regresso ao trabalho 
após acidente: superar obstáculos”, 
que se realizou no Auditório da Fa-
culdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação.
A 20 de março, participou na sessão 
de divulgação e esclarecimento dina-
mizada pelo Instituto da Segurança 
Social, I.P., sobre o Programa de Cele-
bração ou Alargamento de Acordos de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
de Respostas Sociais (PROCOOP), 
que decorreu no Pavilhão Multiusos 
de Gondomar. 
Participou, a 23 de março, no Workshop 
subordinado ao tema “Uma nova abor-
dagem para a deficiência”, realizado 
pela Câmara Municipal de Gaia no 
Auditório Municipal. 
A 31 de março, participou na 4.ª Con-
ferência de Gaia “Inovação Social”, 
numa organização conjunta da Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia e do 
Jornal de Notícias, que teve lugar no 
Centro Comunitário “Centro Paroquial 
de Santo André de Canidelo”.
A convite do Conselho de Administra-
ção da Infraestruturas de Portugal, 
assistiu no dia 12 de abril à Cerimónia 
de apresentação das intervenções no 
Troço Ovar/Gaia na Linha do Norte e à 
assinatura do protocolo de intervenção 
na Estação Ferroviária de General 
Torres em Gaia.

NOTÍCIAS

3º Encontro de Cegos
A Delegação Distrital de Évora promoveu o 3º Encontro de Cegos,
no passado dia  6 maio de 2017, em Borba.
Na próxima edição deste jornal será dado destaque às conclusões do Encontro.
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A APD tem vindo, ao longo dos últimos anos, 
a expressar a sua profunda indignação pela 
enorme catástrofe humanitária que, principal-
mente no Mar Mediterrâneo, tem ceifado a vida 
de dezenas de milhar de seres humanos de 
todas as idades, transformando este mar num 
verdadeiro cemitério de crianças, mulheres e 
homens, que, em crescente número, tentam 
alcançar as costas da Europa, em busca de 
uma vida melhor ou que simplesmente fogem 
da morte, provocada por sangrentos conflitos 
armados nos seus países de origem.
Nestes milhões de cidadãos refugiados e mi-
grantes encontram-
-se muitas pessoas 
com deficiência e, 
como é óbvio, estes 
conflitos e guerras, 
para além das mor-
tes, causam milhares 
de feridos, muitos 
deles com profundas 
deficiências, físicas e 
psicológicas, para o 
resto das suas vidas.
Estes massivos mo-
vimentos de popu-
lações, que tentam 
sair da pobreza e 
da devastação da 
guerra, procurando 
emprego ou asilo, 
tem causas de fun-
do que radicam nas 
desigualdades e de-
sequilíbrios crescentes entre continentes e 
países, resultantes de políticas de agressão 
e exploração dos trabalhadores, dos povos e 
dos recursos naturais, para garantir crescentes 
lucros e o domínio exercidos pelos grandes 
interesses económicos internacionais.
A  APD considera que a actual magnitude 
desta tragédia humanitária se deve igual-
mente à política externa totalmente errada 
prosseguida pela União Europeia, sobretudo 
em relação aos países do Norte de África e 
do Médio Oriente.
É particularmente chocante a hipocrisia da 
União Europeia e de muitos dos seus es-
tados membros que, ao fim de tantos anos 
de milhares de mortos na região, em vez 
de terem promovido a ajuda solidária ao de-
senvolvimento desses países, e políticas de 
busca da resolução pacífica dos conflitos, o 
que prevalece são ingerências das maiores 
potências europeias como a França, Itália e 
Reino Unido, de que são gritantes exemplos 
a Líbia, a Síria e outros países destas regiões.
Hipocrisia também com as medidas de nature-
za securitária adoptadas pela UE relativamente 
aos refugiados e imigrantes, bem patentes no 
reforço da presença permanente da marinha 
de guerra para impedir a deslocação desses 
cidadãos, em vez da presença urgente e 
prioritária de meios de salvamento, numa 
perspectiva humanitária; 

Hipocrisia com a adopção de Directivas Eu-
ropeias anti-imigração e a permanente es-
tigmatização da imigração, associando-a ao 
terrorismo.
Hipocrisia ainda quando se erguem muros, 
barreiras e autênticos campos de concentra-
ção em Estados que são membros da União 
Europeia, como na Hungria, noutros países 
do leste europeu ou na famigerada “ Selva” 
em Calais, na França.
A APD afirma que basta de cinismo, silêncio 
ou palavras ocas das instituições europeias e 
da maioria dos estados membros. É tempo de 

parar o sofrimento, a mor-
te e esta terrível catástrofe 
humanitária. É tempo de 
pôr fim à a construção de 
muros, vedações e barrei-
ras, bem como a todas as 
manifestações de racismo 
e xenofobia, que alastram 
perigosamente na Europa.
Os migrantes e os refugia-
dos têm direito à vida, ao 
trabalho, à segurança e à 
inclusão social, em condi-
ções de igualdade e soli-
dariedade.
Tal como pugnamos pela 
defesa intransigente dos 
direitos humanos das pes-
soas com deficiência, do 
que neste caso se trata é 
da defesa dos direitos hu-
manos de milhões de seres 

humanos, os refugiados e os migrantes.
A APD manifesta a sua total solidariedade a 
estes cidadãos e, na medida das suas possi-
bilidades, tudo fará para os acolher de forma 
solidária e humanista, afim de assegurar a sua 
inclusão na sociedade do nosso país.

Fernando Maurício

EDITORIAL

Jornal Associação
A voz dos sem voz
O projeto de edição de uma publicação que servisse 
de elo de ligação da APD com os sócios começou a 
delinear-se em 1976, sob a forma de Boletim. O n.º 1 do 
Jornal Associação saiu em dezembro de 1977.
Inicialmente com periodicidade mensal, o Associação 
propôs-se ser o porta-voz das pessoas com deficiên-
cia, trazendo a público os seus problemas na vivência 
quotidiana, questionando a ausência ou inadaptação 
de políticas públicas capazes de combater as múltiplas 
formas de discriminação que afetam as pessoas com 
deficiência e divulgando as propostas da APD para a 
resolução daqueles problemas e discriminações. 
45 anos depois da criação da APD e 40 anos depois 
da edição do 1.º número do Associação, que balanço 
fazer? Diminuiu o ostracismo às pessoas com deficiên-
cia? Foram plenamente reconhecidos os seus direitos 
de cidadania? Estão-lhes garantidas as condições para 
exercerem esses direitos?
Seguramente podemos afirmar que o ostracismo dimi-
nuiu. Hoje os problemas das pessoas com deficiência 
são tema na comunicação social e a população, de um 
modo geral, está mais sensível e atenta a esses proble-
mas. Quanto a direitos, reconhecemos que houve im-
portantes avanços em termos legislativos e a problemá-
tica da deficiência assumiu protagonismo na cena polí-
tica. Contudo, as pessoas com deficiência continuam a 
não conseguir exercer plenamente os seus direitos por-
que persistem inúmeros obstáculos à acessibilidade e 
gritantes carências nos apoios técnicos e na ajuda per-
sonalizada, porque a grande maioria das pessoas com 
deficiência vive em condições de carência económica, 
social e cultural. Sem contar que, frequentemente, as 
pessoas com deficiência mais pobres e mais marginali-
zadas nem sequer conhecem os direitos que lhes estão 
assegurados por lei. É, pois, neste âmbito que o jornal 
Associação pretende privilegiar a sua ação.
Como prioridade, é necessário divulgar amplamente os 
compromissos de “acessibilidade e mobilidade para to-
dos”, do Decreto-Lei 163/2006, e mobilizar os sócios, 
os eleitos e a opinião pública para o seu cabal cum-
primento. É, também, necessário voltar a insistir junto 
do Governo e da Assembleia da República para que se 
efetue um levantamento sobre o número de pessoas 
com deficiência, situação socioeconómica e dificulda-
des mais sentidas em termos de acessibilidades, de 
forma a melhorar a adequação das políticas públicas à 
realidade vivenciada por essas pessoas. 
Nesta abordagem, as Autarquias podem e devem ter 
um papel de destaque, dado que a proximidade possi-
bilita um melhor conhecimento das necessidades dos 
munícipes com deficiência e os obstáculos concretos 
que enfrentam no dia-a-dia.
Aproximam-se as eleições autárquicas 2017. A Direção 
Nacional da APD e, em particular, as  Delegações Dis-
tritais e Locais, assim como as Comissões Dinamizado-
ras de novas delegações devem aproveitar a ocasião 
para apresentarem as reivindicações das pessoas com 
deficiência aos candidatos às eleições. No próximo Jor-
nal Associação será esse o tema em destaque.

+ OPINIÃO

Helena Rato

Refugiados e migrantes
A solidariedade da APD

A APD considera 
que a actual mag-
nitude desta tragé-
dia humanitária se 
deve igualmente 

à política externa 
totalmente errada 
prosseguida pela 

União Europeia, so-
bretudo em relação 
aos países do Norte 
de África e do Médio 

Oriente.
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CENTRAIS

Em 1972, um punhado de 
pessoas com deficiência 
tomava uma iniciativa, a 
todos os títulos inédita 
em Portugal e mesmo em 
muitos países europeus: 
formar uma associação de 
pessoas com deficiência 
com vista a exercer uma 
atividade propositiva e 
de sensibilização para os 
problemas das pessoas 
com deficiência.
Em abril de 1972, nascia oficialmente a  
Associação Portuguesa de Deficientes, 
APD, com a publicação  no Diário do 
Governo dos seus Estatutos. Este 
nascimento resultou da luta empenhada 
de um pequeno grupo de pessoas com 
deficiência que decidiram fazer ouvir a 
sua voz junto do poder instituído.
Essa voz assumiu desde o início a 
missão de pugnar pelos direitos de 
todas as pessoas com deficiência, 
recusando atitudes caritativas por 
considerá-las objetivamente promotoras 
de marginalização. Ao longo dos 
seus 45 anos de existência a APD, 
mantendo-se fiel a esse princípio,  tem 
desenvolvido uma atividade que, sendo 
contínua, tem sido diversificada nas 
formas de reivindicação dos direitos, 
na denúncia das discriminações e no 
apoio às pessoas com deficiência. A 
diversificação da atividade da APD 
processou-se, também, através do 
alargamento geográfico do seu âmbito 
de ação, tanto a nível nacional como 
internacional.
Para memória, aqui fica a notícia de 
alguns dos factos e episódios mais 
marcantes da atividade da APD, em 45 
anos.

Presidente da Direção Nacional da APD recebe do Presidente da Assembleia da República o 
Prémio de Direitos Humanos - 2009

Acessibilidade
O primeiro curso sobre barreiras 
arquitetónicas de transportes dirigido a 
técnicos de planeamento e construção 
foi realizado em Portugal pela APD, em 
1972.

Deficiência e sexualidade
Realizou em 1996 o Encontro Nacional 
de Mulheres da APD que debateu os 
temas habitação e emprego, afetividade 
e sexualidade, família.

Direitos Humanos
Em 2000, colocou a defesa da deficiência 
como uma questão de direitos humanos 
ao realizar a Conferência Internacional 
Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência – da Utopia à Realidade.

Direitos humanos e Bioética
Em 2002, realizou a Conferência 
Internacional Pessoas com Deficiência – 
direitos humanos e Bioética.

Educação inclusiva
A APD aderiu cedo aos princípios da 
Declaração de Salamanca, adotada 
pela UNESCO em 1994. Desde aí, a 
APD introduziu esses princípios no 
desenvolvimento da sua atividade. 
Em 2004, realizou a Conferência 
Internacional Declaração de Salamanca 
– 10 anos depois. Evolução ou Involução?

Vida Independente
Na década de 90 foi a APD que 
apresentou à Câmara Municipal de 
Lisboa um projeto piloto pioneiro sobre 
Vida Independente e Transportes.   

Em 2004, a APD elaborou uma proposta 
de estratégia para a implementação 
do Modelo de Vida Independente e em 
2013 divulgou o documento Movimento 
para a Vida Independente, onde estão 
condensados os princípios em que deve 
assentar esse modelo.

Desporto
Em 1973, organizou o 1.º Campeonato 
Nacional para cegos.
Em 1978, organizou as primeiras 
iniciativas desportivas para 
pessoas com deficiência no Estádio 
Universitário. 
Desde 1993, realiza anualmente o 
Torneio Internacional de Basquetebol, 
única iniciativa internacional de 
basquetebol adaptado em Portugal.

Celebremos o 45º aniversário 
da APD e o 40º aniversário do 
“Associação”!

A APD foi pioneira, em Portugal, em trazer para a 
discussão pública e política as seguintes problemáticas:
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A APD tem dado um importante contri-
buto, por vezes decisivo, na feitura de 
legislação em defesa dos direitos e no 
combate à discriminação das pessoas 
com deficiência. Entre esses contribu-
tos destacamos:

Isenções fiscais na aquisição de 
transporte próprio
Desde sempre a 
APD tem defen-
dido este direito 
como justa com-
pensação da dis-
criminação de 
que são alvo as 
pessoas com defi-
ciência na acessi-
bilidade aos trans-
portes públicos. 
Em 1977, a APD 
colaborou na ela-
boração do  rela-
tório da Direção 
Geral dos Trans-
portes Terrestres 
que serviu de su-
porte à aprovação 
pela Assembleia 
da República das isenções fiscais 
para pessoas com deficiência na 
aquisição de transporte próprio. 40 
anos depois, a APD insurgiu-se con-
tra a decisão governamental de aca-
bar com a isenção total do IUC.

Associações de pessoas 
com deficiência
Em 1998, a APD elaborou uma pro-
posta de Lei das Associações de De-
ficientes que está na origem da Lei 
127/99, de 20 de agosto, que define 
os direitos de participação e de inter-
venção das pessoas com deficiência.

Lei da não discriminação
Em 2002, apresentou aos grupos parla-
mentares uma proposta de lei que este-
ve na origem da Lei 46/2006, de 28 de 
agosto, que proíbe discriminar pessoas 
com base na deficiência e no risco agra-
vado de saúde.

Lei de Bases 
da Igualdade de 
oportunidades 
para pessoas 
com deficiência
Em 2003, a 
APD apresen-
tou aos grupos 
par lamentares 
uma proposta 
de Lei de Bases 
da Igualdade de 
oportunidades 
para pessoas 
com deficiência. 
Em 2004 viria a 
ser aprovada a 
Lei n.º 38/2004 
que define as 
bases gerais do 
regime jurídico 

da prevenção, habilitação, reabilitação e 
participação da pessoa com deficiência.

Acessibilidade
A APD deu um importante contributo 
para a elaboração do Decreto-Lei n.º 
163/2006 que estabelece o regime da 
acessibilidade aos edifícios e estabele-
cimentos que recebem público, via pú-
blica e edifícios habitacionais, designa-
damente apresentando sugestões para 
a revisão do Decreto-Lei n.º 123/97 que 
estava em vigor e que dispunha sobre 
normas técnicas de eliminação de bar-
reiras arquitetónicas . 

Ao longo dos 
seus 45 anos de 

existência, a APD tem 
desenvolvido uma 

atividade diversificada 
nas formas de 

reivindicação dos 
direitos, na denúncia 
das discriminações e 
no apoio às pessoas 

com deficiência. 

Em 1991, a APD organizou a Bienal 
Infanto Juvenil da APD dedicada à 
poesia, canto, crónica, teatro, dese-
nho, pintura e gravura e a Exposição 
Nacional de Artesanato feito por pes-
soas com deficiência.
Em 1997, a associação levou a 
cabo a exposição “Solidários”, com 
obras de artistas portugueses con-

sagrados, com destaque para  Graça 
Morais, Sá Nogueira, António Do-
mingues, Júlio Pomar, Paula Rego, 
António Carmo, Rogério Ribeiro.
Desde 2016, que a Associação Por-
tuguesa de Deficientes cede as suas 
instalações para os ensaios do coro 
infante-juvenil Os Pequenos Canto-
res de Lisboa.

APD agraciada com o título de Membro-Honorário da Ordem de Mérito da 
República Portuguesa – 2014

A APD valoriza 
a arte e a cultura

A APD na construção da legislação 
que enquadra os direitos das pessoas 
com deficiência

Em 1977 é publicado o primeiro núme-
ro do jornal Associação. Era então notí-
cia que a Direcção da APD contestava o 
anteprojecto de Lei de Bases da Função 
Pública por, entre outras razões, consi-
derar a “sanidade mental ou física” como 
requisito válido para a cessação da rela-
ção de trabalho.
Em 2009, a APD lança o Prémio Digni-
tas, destinado a premiar os melhores 

trabalhos, publicados ou difundidos nos 
media portugueses, por profissionais da 
comunicação social, cujo tema seja a de-
ficiência e que promova a dignidade das 
pessoas com deficiência, os seus direitos 
humanos e a inclusão social. 
Em 2015 realizou no Auditório do Edifí-
cio Novo da Assembleia da República a 
Conferência “Comunicação Social e De-
ficiência”.

A APD valoriza o contributo da 
Comunicação Social
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No mundo globalizado, os direitos dos deficientes 
têm de ser defendidos à escala internacional, como 
o demonstra a importância da Convenção da ONU de 
2006 sobre os direitos das pessoas com deficiência 
na exigência do respeito desses direitos. Consciente 
dessa importância a APD participou, em 1981, na 
criação da Disabled Peoples’ International (DPI), 
integrando o Conselho Mundial e a Assembleia 
Regional da Europa da DPI, que teve um papel 
determinante na redação da Convenção da ONU. 
Nesse âmbito merece destaque a participação da 
APD na 6.ª Assembleia Mundial da DPI, realizada 
em 2002 no Japão, por ter aí sido aprovada a 
Declaração de Sapporo que exigiu a aprovação de 
uma Convenção Internacional dos direitos políticos, 
económicos, sociais e culturais das pessoas com 
deficiência, com a participação ativa das suas 
organizações.
A APD teve, também, um papel determinante 
na criação da Federação das Associações de 

Deficientes de Língua Portuguesa, tendo-lhe sido 
atribuída a responsabilidade de criar o Secretariado 
da Federação em Portugal, em 2003.
Em Portugal, a APD é sócia fundadora da Confederação 
Nacional dos Organismos de Deficientes e integra o  
Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos 
(ODDH), desde a sua criação.
No âmbito da atividade do ODDH, participou, em 
2015, na redação final do Relatório Sombra que 
foi submetido ao Comité de Direitos Humanos das 
Pessoas com Deficiência das Nações Unidas e 
na elaboração da resposta à “Lista de Questões” 
colocadas pelo Comité ao Governo Português e ao 
Observatório. Em 2016 participou, em representação 
do ODDH,  na XV Sessão da Comissão da ONU dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência da avaliação 
final “Observações finais sobre o Relatório Inicial 
de Portugal” sobre a implementação da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 
Portugal.

A APD e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência no plano internacional

Uma vida de realizações e iniciativas
Consciente de que só uma ampla solidariedade entre todas as 
pessoas com deficiência, em prol da defesa dos direitos que lhes 
assistem, poderá levar a bom termo a luta pela plena inclusão e 
participação social, a APD tem  promovido a discussão entre 
pessoas com deficiência, organizando Encontros e Congressos. 
O 1.º Encontro Nacional de Deficientes ocorreu em 1978 e o 1.º 
Congresso Nacional de Deficientes realizou-se em 1980. Foi a 
partir deste Congresso que se desenvolveu o projeto de criação da 
CNOD (Confederação Nacional das Organizações de Deficientes). 
Em 2001, a APD realizou o 1.º Encontro Nacional de Cegos.

Em 1976 nasce, em Cascais, a primeira Delegação da APD. Hoje 
a APD conta com 16 Delegações que cobrem todo o território 
nacional.

A construção de uma sociedade inclusiva é uma questão que diz 
respeito a todas as pessoas, tenham ou não deficiência. Por isso, 
a APD tem promovido o debate da problemática da deficiência 
em Conferências, Fóruns e Colóquios, entre os quais merecem 
destaque:

• Conferência Internacional Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência – da Utopia à Realidade, em 2000, na Sala do Senado 
da Assembleia da República;

• Conferência É Tempo de Igualdade no Trabalho, em 2005, no 
Auditório Novo da  Assembleia da República. Esta Conferência teve 
a colaboração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da 
Disabled Peoples’ International (DPI);

• Conferência Internacional Ano Europeu da Mobilidade dos 
Trabalhadores – Que Direito de Opção para os Trabalhadores em 
Portugal?, realizada em 2006 no Auditório da Representação da 
Comissão Europeia;

• Conferência Regional Deficiência e Saúde – prestação dos 
cuidados de saúde nas zonas mais deprimidas, em 2009, no 
Auditório Municipal de Vendas Novas, com a participação do 
Sindicato dos Médicos da Zona Sul, do Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos  e 
da Delegação Distrital de Évora da APD;

• Colóquio Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro – Inclusão ou 
Exclusão? realizado em 2009, na Associação Empresarial da 
Região de Leiria, com a participação do Sindicato dos Professores 
da Região Centro, a Confederação Nacional Independente de Pais 
e Encarregados de Educação (CNIPR) e a Delegação Distrital de 
Leiria da APD;

• Colóquio Acessibilidade – um degrau pode fazer a diferença, 
realizado em 2009 no  Auditório da Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com a participação da Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral, da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 
(ACAPO), da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no 
Trabalho e a Delegação Distrital do Porto da APD;

• Conferência Nacional Ano Europeu de Luta contra a Pobreza – 
minorar o flagelo entre as pessoas com deficiência, realizada em 
2010, nas instalações do Centro de Informação Urbana de Lisboa 
da Câmara Municipal de Lisboa, com a participação do INR, do 
Conselho Económico e Social, da Procuradoria-Geral da República, 
da Ordem dos Advogados, do Observatório dos Direitos Humanos 
e do ISCSP;

• Conferência Nacional Deficiência e Pobreza – acabar com o círculo 
vicioso, realizada em 2009, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
com a participação da AMI, Cáritas Portuguesa, Banco de Portugal 
e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

A APD teve um 
papel determi-

nante na criação 
da Federação 

das Associações 
de Deficientes 

de Língua Portu-
guesa, tendo-lhe 

sido atribuída 
a responsabi-
lidade de criar 
o Secretariado 
da Federação 

em Portugal, em 
2003.
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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

História do desporto adaptado APD Lisboa conquista prata e bronze 
em Ténis de Mesa  Adaptado

Em 1944, Ludwig Guttmann através de um 
programa de reabilitação no Stoke Mandeville 
Hospital, em Inglaterra, adaptou os desportos 
existentes para a utilização de cadeiras de 
rodas. Os “World Stoke Mandeville Wheelchair 
Games”, em 1947, foram os primeiros jogos a 
serem organizados. O Basquetebol em cadeira 
de rodas surgiu então como o primeiro desporto 
adaptado a nível mundial.
Em Po r t uga l ,  a  moda l i dade  su rg i u , 
verdadeiramente enquanto tal, no final dos 
anos 70, no meio hospitalar, por via do 
C.M.R. Alcoitão, quando, por consequência 
da Guerra do Ultramar, começaram a aparecer 
os primeiros deficientes das forças armadas. 
A primeira equipa de desporto adaptado foi 
a do C.M.R. Alcoitão e começou a haver 
competição regular (torneios e campeonato 
nacional e etc....), desde a década de 80. A par, 
desenvolveu-se de algum modo, o atletismo, 
modalidade praticada na altura por boa parte 
dos praticantes de basquetebol em cadeira de 
rodas devido à escassez de atletas.
Desde a sua fundação, em abril de 1972, 
que a Associação Portuguesa de Deficientes 
sempre deu enorme relevo à prática desportiva 
adaptada enquanto factor para a melhoria da 
qualidade de vida e inclusão das pessoas com 
deficiência. Neste momento, em Portugal, 
praticam-se mais de uma dezena de desportos 
adaptados (basket, andebol, ténis, natação, 
atletismo, remo, canoagem, ténis de mesa, 
boccia, goalball, equitação, esgrima, judo, 
vela, etc.).
Em 1973, a APD organizou o 1º Campeonato 
de Xadrez para cegos e, nos anos 80 do século 
passado, criou a Escola Desporto que passou 
a integrar equipas nas várias modalidades 
desportivas.
A criação de várias delegações da APD a 
nível nacional, bem como o aparecimento 

de outras organizações de pessoas com 
deficiência e de clubes desportivos, dinamizou 
e alargou o âmbito da participação desportiva, 
promovendo também a descentralização de 
provas. Esta dinamização acentuou-se com a 
criação da Federação Portuguesa de Desporto 
para Pessoas com Deficiência e das áreas 
de desporto nela federadas, dando origem 
ao quadro competitivo regular nas várias 
modalidades (campeonatos, taças e etc...). 
No seio da APD, mobilizam-se mais de um 
centena de praticantes de desporto adaptado, 
nas modalidades de basquetebol em cadeira 
de rodas, andebol, atletismo, natação, ténis de 
mesa com e sem cadeira, xadrez, etc..

Os atletas da APD Lisboa, António Vilarinho e Cândido Teodoro, conquistaram a prata e o bronze 
na 8ª Prova do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa Adaptado. António Vilarinho ficou em 2º 
Lugar e Cândido Teodoro em 3º lugar. A 8ª Prova do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa 
Adaptado realizou-se no dia 30 de abril, no Pavilhão de Lourosa.

29 de julho de 1948. Atletas em competição de 
tiro com arco, a primeira modalidade dos jogos 
paralímpicos.

ANÚNCIOS

BREVES

A APD reuniu...
… com a Faculdade de Motricidade Humana tendo em vista o 
estabelecimento de um protocolo de cooperação no âmbito do 
desporto adaptado;
… a seu pedido, com o Vereador do Pelouro de Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa para discussão do financiamento da 
atividade desportiva regular da APD e do Torneio Internacional de 
Basquetebol que a APD realiza anualmente;
… com o Pelouro de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, 
por solicitação desse Pelouro. A reunião teve por objetivo a 
concretização do apoio da APD à candidatura da Cidade de Lisboa 
a Capital Europeia do Desporto na vertente adaptada.
… a 8 de março, com a Fundação Montepio que convidou a APD 
a apresentar um projeto de candidatura Programa Faces, embora 
a APD tivesse solicitado a reunião visando o patrocínio do Prémio 
Dignitas. 
… com os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Lisboa, 
João Ferreira e Carlos Moura, por solicitação dos mesmos. Na 
reunião discutiram-se os obstáculos que enfrentam os lisboetas 
com deficiência no âmbito da mobilidade e o financiamento das 
atividades desportivas da APD, na vertente adaptada.  
… 10 de março, a APD reuniu com o eurodeputado da CDU, João 
Pimenta Lopes, a seu pedido. Na reunião a APD informou sobre o 
agravamento das dificuldades socioeconómicas dos portugueses 
com deficiência provocadas pelas medidas de austeridade 
impostas pela Comissão Europeia.

Cadeira eléctrica com verticalização 
LEVO C3 4WD

7.750 €: Cadeira de rodas eletrica LEVO 
C3 4WD, com muito pouco uso. Com 
sistema de verticalização e sistema 4WD. 
Ou seja, mesmo na posição vertical, esta 
cadeira pode mover-se para todo o lado. 
Baterias...

APD Coimbra interveio em 
iniciativa sobre poliomielite
A Comissão Dinamizadora de Coimbra 
da APD participou e interveio na tertúlia 
intitulada “Mulher, deficiência e movi-
mentos sociais: o que aprendemos da 
síndrome pós-pólio”, que se realizou 
no Museu da Ciência da Universidade 
de Coimbra, a 29 de março.
“Achamos que a Associação Portu-
guesa de Deficientes é a organiza-
ção que melhor conhece o tema e é 
por isso que gostaríamos de ter uma 
representação sua no evento”, lê-se 
no convite dirigido à APD por Juan 
Antonio Rodríguez Sánchez, subdiretor 

do Centro de Estudios de la Mujer e 
professor de História da Ciência da 
Universidade de Salamanca (Espanha) 
e investigador principal de diversos 
projetos de pesquisa sobre a história 
da poliomielite e a síndrome pós-pólio.
A iniciativa, associada à exposição 
“Memórias feridas, corpos revela-
dos”, procurou divulgar a existência 
da síndrome pós-polio e os problemas 
específicos das mulheres que a so-
frem, apoiando a luta pela diversidade 
funcional e os direitos dos pacientes.
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NOTÍCIAS

A equipa de andebol em cadeira de rodas da APD Leiria, 
sagrou-se Tri Campeã Nacional em ACR4 no passado dia 
8 de abril. Foi um dia cheio de vitórias. Durante a manhã, 
a equipa da APD Leiria venceu a meia final contra a de 
Setúbal por 2-0 (Sets), carimbando assim a passagem à 
final, onde encontrou a APD Lisboa, tendo, no primeiro 
sete vencido por uns claros 6-0 e, no segundo sete, 
em que manteve a sua postura forte, venceu por 5-3, 
sagrando-se Tri Campeã Nacional de ACR 4.
A APD Leiria agradece a todas os Patrocinadores, Câmara 
Municipal de Leiria, Câmara Municipal da Marinha 

Grande, Patrocinador Oficial GAMEIROS e a todas 
pessoas que os apoiam todo o ano para que possam 
estar sempre na melhor forma e, assim, conseguir 
conquistar títulos para a sua cidade.
Fazem part cia Traquina, Marco Francisco, Cândido 
Delgado, João Pedro, Rafael Andino, João Queiroz, 
Ana Caetano (Fisioterapeuta), Aires Dias (Adjunto) e 
João Jerónimo (Treinador e Atleta)”.

Braga
Passeio a Melgaço e Régua
No dia 3 de junho, a Delegação de Braga da 
APD realiza o seu Passeio Anual, desta vez 
o destino final será à cidade de Melgaço com 
passagem pela Régua. A saída está prevista 
para as 8.30h da sede da APD na Rua do Raio 
e o regresso para as 20.00h com destino final 
o mesmo local.
As inscrições encontram-se abertas para sócios 
e não sócios, para tal deverá deslocar-se à 
nossa instituição ou telefonicamente para o 
nosso número 253 27 59 59.

Colónia de Férias “Arvore”
A colónia de Férias, será mais uma vez na 
Colónia de Férias “Arvore” em Vila do Conde, 
desta feita entre os dias 27 de junho e 6 de julho.
Deverá realizar a sua inscrição nas nossas 
instalações ou obter informações através do 
nosso contacto telefónico.
Participe e aproveite!

Encontro Anual de Sócios - Pic Nic
No dia 15 de julho, realiza-se o Encontro Anual 
de Sócios (Pic Nic), desta vez será no Parque 
de Merendas de Merelim S. Paio em frente ao 
Kartódromo Internacional de Braga, com inicio 
às 11.00h sem hora para terminar.
A Delegação colocará ao dispor dos sócios, 
famil iares e amigos, a já famosa Sardinha 
assada, Fêveras, Broa, sumos e Vinho da região. 
Teremos também a garantia da animação por 
parte do nosso Grupo de Cavaquinhos durante 
um período da tarde.

Porto
Passeio a Viana do Castelo
Informamos que se encontram abertas as 
inscrições para o passeio a Viana do Castelo 
que a Delegação Distri tal do Porto da APD 
vai organizar no próximo dia 16 de setembro. 
Todos os interessados em part icipar neste 
passeio, devem fazer as inscrições junto dos 
serviços administrativos através dos contactos: 
225107036 ou 935807679.

APD Leiria sagrou-se Tricampeã Nacional em ACR4

Contribua com 
0,5% do seu IRS

Ajude a APD sem custos
No quadro 11 do Modelo 3 do IRS, preencha 
o campo 1101 na opção "Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública".

Associação
Portuguesa de Deficientes

NIF: 501129430

A iniciativa "Vem praticar desporto connosco" visa a promoção e melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência através da prática desportiva e, 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.

Vem praticar desporto connosco

AGENDA


