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Pessoas com deficiência 
queixam-se sobre a opaci-
dade da prestação social 
para a inclusão (PSI)

1600 alunos com necessida-
des educativas especiais es-
tão inscritos em faculdades

Há cada vez mais reclama-
ções pela utilização indevi-
da dos lugares de estacio-
namento reservados
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Depois da água e do ar, a paz é o maior bem coletivo da 
Humanidade. Defender a paz é, pois, o dever de todos nós. 
Por isso, quando se comemora o 70.º aniversário da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos não podemos deixar 
de nos associar aos que, em todo o Mundo, a 6 de Agosto, se 
manifestaram contra o uso de armas nucleares e apelaram 
à sua proibição, fazendo nossas as palavras proferidas por 
Peter Maurer, Presidente do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha, em 2015, ao relembrar que “ Hiroxima e Nagasaki 
protagonizaram uma das maiores tragédias mundiais com as 
bombas lançadas pelos EUA, que causaram uma destruição 
sem tamanho”: “ As armas nucleares são uma das armas 
mais horríveis já inventadas. Causam um sofrimento humano 
indescritível e estragos ambientais irreversíveis, além de 
serem uma ameaça à sobrevivência da humanidade em si”.
Em 30 de Julho, deveria ter-se comemorado o 9.º aniversário 
da ratificação, por Portugal, da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Num rápido 

balanço sobre a aplicação da Convenção por Portugal po-
demos seguramente afirmar que, em termos de legislação, 
o reconhecimento dos direitos humanos e do seu exercício, 
pelas pessoas com deficiência, está assegurado. Contu-
do, persiste o défice no que concerne a acessibilidade ao 
exercício desses direitos. Défice na acessibilidade física 
aos edifícios, aos transportes e na própria circulação pelos 
arruamentos das vilas e cidades. Mas, também, défice no 
acesso aos serviços prestados pelos organismos públicos e 
parapúblicos (tipo IPSS) devido às longas filas de espera, à 
falta de recursos humanos competentes e convenientemente 
informados nesses serviços, à falta de articulação entre 
serviços e, mesmo, devido ao isolamento e dificuldades de 
comunicação de muitas pessoas com deficiência.
Em 19 de Junho, realizou-se, em Lisboa, o Colóquio Inter-
nacional Deficiência e autodeterminação: o desafio da Vida 
Independente. Nesse Colóquio, em que participou a APD, 
destacam-se as intervenções de Adolf Ratzka, Diretor do 

Institute on Independent Living da Suécia, e por Kapka 
Panayotova, presidente da ENIL (European Network on 
Independent Life), organização europeia de defesa da Vida 
Independente para pessoas com deficiência, sendo que 
ambos os conferencistas criticaram o  MAVI. Em particular, 
Ratzka afirmou que o MAVI não cumpre os critérios a que 
deve obedecer uma política de prestação de serviços de as-
sistência pessoal, a saber: elegibilidade (quem tem direito ao 
serviço), sendo a exclusão das crianças e das pessoas com 
mais de 60 anos uma discriminação contrária à Convenção; 
financiamento (deve ser suficiente para pagar o serviço ne-
cessário), visto os fundos comunitários que o sustentam só 
irem até 2023; avaliação das necessidades de cada pessoa 
deficiente, por esta estar condicionada pelo número de horas 
de usufruto do apoio e este só poder ser efetuado por um 
assistente; controlo do serviço, tendo Ratzka defendido que 
os assistentes pessoais devem ser recrutados e treinados 
pelo deficiente. Quanto a Kapka questionou os presentes 
sobre a educação inclusiva, a acessibilidade aos transportes 
e habitação, entre outros direitos fundamentais para todos e 
declarou-se estupefacta pela forma como Portugal viola os 
princípios da Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência apesar de ter ratificado a Convenção e respetivo 
protocolo facultativo. Na sua opinião deve ser apresentada 
uma queixa aos Tribunais competentes e às Nações Unidas 
sobre os incumprimentos.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou por 
unanimidade um Voto de Louvor aos atletas Silvio Nogueira 
e Filipe Carneiro da APD-BRAGA pela conquista do título de 
Campeões Nacionais de Basquetebol em Cadeira de Rodas, 
pela 3.ª vez consecutiva. O Jornal Associação congratula-
-se com o Voto de Louvor aos dois atletas, consagração 
do excelente trabalho que o pelouro do desporto APD tem 
vindo a efetuar, ao longo de muitos anos, ultrapassando 
incompreensões e dificuldades.

Paz e Direitos Humanos
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Decreto-Lei n.º 37/2018 - Diário da República n.º 
106/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação

Portaria n.º 160/2018 - Diário da República n.º 
108/2018
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL
Atualiza os montantes do abono de família para 
crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e 
respetivas majorações e do subsídio de funeral

Portaria n.º 162/2018 - Diário da República n.º 
109/2018
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL
Portaria que estabelece normas de execução do 
Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, que 
institui a prestação social para a inclusão, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro

Despacho n.º 5661/2018 - Diário da República n.º 
109/2018
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabine-
te do Secretário de Estado do Emprego
Despacho que procede à alteração dos custos uni-
tários calculados com base no indexante dos apoios 
sociais (IAS)

Portaria n.º 167/2018 - Diário da República n.º 
112/2018
AMBIENTE
Regulamenta o Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio, 
que estabelece o Porta de Entrada - Programa de 
Apoio ao Alojamento Urgente

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2018 - 
Diário da República n.º 116/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio 
financeiro do Estado a cooperativas e associações de 
ensino especial e as instituições particulares de solida-
riedade social que celebrem contratos de cooperação 
para o ano letivo de 2018-2019

Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2018 - 

Diário da República n.º 116/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio 
financeiro do Estado a Centros de Recursos de Apoio 
à Inclusão que celebrem contratos de cooperação 
para o ano letivo de 2018-2019

Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2018 - 
Diário da República n.º 116/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio 
financeiro do Estado a estabelecimentos de ensino 
particular de educação especial que celebrem contra-
tos de cooperação para o ano letivo de 2018-2019

Portaria n.º 178/2018 - Diário da República n.º 
117/2018
PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Segunda alteração do regulamento do Sistema de 
Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, 
aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março

Decreto Regulamentar n.º 5/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 121/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta a atualização extraordinária das pen-
sões prevista no artigo 110.º do Orçamento do Estado 
para 2018

Decreto-Lei n.º 53/2018 - Diário da República n.º 
125/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas 
eventualidades de doença, desemprego e parentali-
dade

Decreto Regulamentar n.º 6/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 125/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera a regulamentação do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
Social

Resolução da Assembleia da República n.º 
165/2018 - Diário da República n.º 131/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Consagra o dia 15 de junho como Dia Nacional da 
doença de Huntington e recomenda ao Governo que 
aprove medidas, no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde, para reduzir o impacto desta doença e apoiar 
os seus portadores

Decreto-Lei n.º 54/2018 - Diário da República n.º 
129/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva

Resolução da Assembleia da República n.º 
174/2018 - Diário da República n.º 132/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que seja prestada aos re-
formados e pensionistas informação detalhada sobre 
os valores das suas pensões e reformas pelo Centro 
Nacional de Pensões

Lei n.º 30/2018 - Diário da República n.º 135/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regime extraordinário e transitório para proteção 
de pessoas idosas ou com deficiência que sejam 
arrendatárias e residam no mesmo locado há mais de 
15 anos

Portaria n.º 208/2018 - Diário da República n.º 
135/2018
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E 
SEGURANÇA SOCIAL
Portaria que aprova os valores dos coeficientes de 
revalorização a aplicar na atualização das remunera-
ções anuais registadas que servem de base de cálculo 
às pensões iniciadas durante o ano de 2018

Resolução da Assembleia da República n.º 
197/2018 - Diário da República n.º 140/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que adote medidas de apoio 
a doentes com esclerodermia

Resolução da Assembleia da República n.º 
201/2018 - Diário da República n.º 140/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a implementação de medi-
das de apoio aos portadores de doenças raras e de 
deficiência e seus cuidadores

Resolução da Assembleia da República n.º 
203/2018 - Diário da República n.º 140/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a adoção de medidas na 

área das doenças raras e da deficiência

Resolução da Assembleia da República n.º 
210/2018 - Diário da República n.º 142/2018
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a criação de um grupo de 
trabalho com vista à classificação das scooters de 
mobilidade

Portaria n.º 389/2018 - Diário da República n.º 
146/2018
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabine-
te do Ministro
Portaria que cria a medida Apoio ao Voluntariado, 
adiante designada por medida, que consiste na 
concessão de um apoio financeiro, às organizações 
promotoras de voluntariado inscritas e acreditadas na 
Plataforma de Voluntariado, que desenvolvam ações 
de voluntariado de continuidade, no domínio da ação 
social

Despacho n.º 7299/2018 - Diário da República n.º 
147/2018
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Determina e estabelece disposições para o alarga-
mento do modelo de funcionamento do sistema de 
informação de suporte à gestão de transporte não 
urgente de doentes (AGIT) e para a sua implementa-
ção em todas as instituições do SNS

Declaração de Retificação n.º 25/2018 - Diário da 
República n.º 148/2018
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - 
SECRETARIA-GERAL
Retifica o Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da 
Presidência do Conselho de Ministros que cria o 1.º 
Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 106, de 
4 de junho de 2018

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M - Diário 
da República n.º 149/2018
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA
Adapta à administração regional autónoma da Madei-
ra a Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e altera 
o Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2013/M, de 
28 de junho, que regulamenta a Bolsa de Emprego 
Público da Madeira

LEGISLAÇÃO

Apoio a cuidadores 
informais
A APD esteve presente na audição de 
um projeto-lei sobre apoio a cuidado-
res informais, de iniciativa do Grupo 
Parlamentar do PCP, que se realizou 
na AR no dia 29 de Maio. As pessoas 
presentes, sobretudo mães de crianças 
e de adolescentes com deficiência fala-
ram sobre as dificuldades que encon-
tram no dia-a-dia, designadamente, as 
inúmeras burocracias a enfrentar para 
a obtenção de produtos de apoio, a 
alteração de legislação sem que sejam 
disso atempadamente informadas, o 

não cumprimento da lei que garante 
a escolarização das crianças, a falta 
de apoio domiciliário. Algumas mulhe-
res referiram, também, que a falta de 
apoios as obrigou a deixar de trabalhar 
para se ocuparem dos filhos e a neces-
sidade de terem formação adequada 
na qualidade de cuidadoras informais. 
Referiu-se, ainda, a necessidade de 
os Centros de Saúde disponibilizarem 
apoios multidiversificados a domicílio, 
quer às pessoas com deficiência quer 
aos cuidadores informais.

NOTÍCIAS
Convocatória

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º e para o exercício das 
atribuições previstas no n.º 4
do Artigo 45.º dos Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes, 
convoco a Assembleia Local Eleitoral de Amarante para o dia 29 de 
Setembro de 2018. A mesa de voto funcionará na sede da delegação 
local, sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo, 4699-281 Amarante, 
estará aberta das 14.00 às 17,00 horas. 

Lisboa, 06 de Agosto de 2018

                                                                             O Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral

(Pedro de Almeida Rodrigues Grilo)

Assembleia Local Eleitoral de Amarante
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EDITORIAL

6 de Agosto de 1945, 8:45h, os EUA lançam a primeira bomba 
atómica sobre Hiroxima. A cidade é totalmente destruída e os 
seus habitantes mortos ou terrivelmente feridos. Setenta e três 
anos depois, apenas a sombra de alguns resta gravada na pedra 
porque os corpos foram extintos a uma velocidade superior à da 
luz. O horror está em todo o lado e, no entanto, três dias depois, 
a 9 de Agosto, outra cidade japonesa, Nagasaki, terá o mesmo 
destino de Hiroxima ao ser, também, arrasada por uma bomba 
nuclear americana.
Os primeiros relatos da tragédia foram transmitidos pelo Dr. Mar-
cel Junod do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV). 
Junod depois de visitar Hiroxima, a 8 de Setembro, apela à proi-
bição imediata da bomba atómica. A tomada de consciência do 
perigo das armas nucleares levou os participantes na 17.ª Confe-
rência Internacional do Movimento Internacional da Cruz Verme-
lha e do Crescente Vermelho, realizada em 1948, a aprovarem 
uma resolução em que se apelava à proibição do uso das armas 
nucleares. Entretanto, desenvolvia-se um movimento mundial de 
defesa da paz cuja primeira e fundamental reivindicação foi a in-
terdição das armas nucleares. Fruto desse movimento, em 1950, 
foi lançado o Apelo de Estocolmo que recolheu 300 milhões de 
assinaturas, das quais metade foi recolhida na Europa. 
No entanto, a engrenagem belicista dos EUA continuou a desen-
volver-se e acelerou com o pretexto do perigo “comunista”, pri-
meiro, e de fazer face à ameaça da URSS quando esta passou, 
também, a ser uma potência nuclear a partir de 1950. Começou 
então a corrida armamentista nuclear na procura do equilíbrio 
do terror que persiste apesar do desaparecimento da URSS, em 
1991.
Segundo o Instituto Internacional de Estudos para a Paz (SIPRI), 
com sede em Estocolmo, atualmente existem 14465 armas nu-
cleares, 92% das quais pertencendo aos EUA e à Rússia. Os 
restantes 8% estão repartidos pelo Reino Unido, França, China, 
Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Pior ainda, “todos os 
Estados detentores de armas nucleares continuam a dar priori-
dade à dissuasão nuclear como principal estratégia de seguran-
ça nacional”, disse Shannon Kile do SIPRI. Persiste, portanto, 
o perigo do holocausto nuclear seja por decisão deliberada de 
um louco/criminoso seja por acidente ou falso alarme. Por isso, 
no Congresso Internacional sobre o Desarmamento realizado 
em Novembro de 2017, o Papa Francisco, ao condenar o uso 
premeditado de armas de destruição massiva, afirmou que o 
simples facto de as possuir é condenável pois existe o risco de 
detonação acidental. 
A 7 de Julho de 2017, após 20 anos de preparação, 122 paí-
ses aprovaram o Tratado de Proibição das Armas Nucleares 
(TPAN), no âmbito das Nações Unidas. Este Tratado é, portanto, 
um importante instrumento de criminalização do uso das armas 
nucleares, à semelhança dos tratados de prescrição das armas 
químicas e biológicas. Até agora, Portugal não ratificou o Tratado 
por ser membro da NATO, como justificou publicamente o Minis-
tro Augusto Santos Silva, em 22 de Setembro de 2017. Portugal 
é, assim, o único país da CPLP a não ratificar o TPAN. 
A APD não entende e não aceita essa atitude do governo por-
tuguês, porque considera que a defesa da vida não pode ser 
obstruída pela pertença à NATO ou a qualquer outro bloco polí-
tico-militar. Por isso a APD subscreveu o Apelo á ratificação por 
Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares.

Helena Rato

APD em Seminário da Academia 
do Direito Europeu (ERA) Hiroxima nunca mais! Apelamos à 

ratificação do Tratado de Proibição 
das armas nucleares

O Seminário contou com a participação 
de cerca de 40 juristas e representantes 
de organizações de pessoas com de-
ficiência de 19 estados – membros da 
União Europeia.
Os participantes debateram o acesso à 
justiça, o direito à participação política, a 
vida familiar, o direito à liberdade e à se-
gurança e o apoio às tomadas de decisão.
Um dos pontos mais 
importantes do evento 
teve a ver com a dis-
cussão sobre a capa-
cidade legal no quadro 
jurídico internacional, 
designadamente o di-
reito à igualdade de re-
conhecimento perante 
a lei, de acordo com o 
Artigo 12 da Conven-
ção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência.
Seguiu-se a análise so-
bre a relação entre a Convenção da ONU 
e a legislação europeia, particularmente a 
Carta de Direitos Fundamentais da UE e 
as diferentes legislações nacionais sobre 
as pessoas com deficiência.
Os participantes tiveram depois oportu-
nidade de dar exemplos concretos da 
aplicação da Convenção da ONU em 
situações da vida real nos vários países, 
incluindo Portugal.
A segunda parte do Seminário debateu 
o acesso à justiça para as pessoas com 
deficiência, designadamente a aplicação 
do Artigo 13 da Convenção e o papel dos 
tribunais, magistrados e advogados.

Na última parte do Seminário, os partici-
pantes debateram o direito à participa-
ção política das pessoas com deficiência, 
nomeadamente o exercício do direito de 
voto, os principais desafios colocados 
pelas barreiras legais, a acessibilidade a 
procedimentos administrativos e os me-
canismos de apresentação de queixas.
O representante da APD interveio em 

todos os pontos do de-
bate, tendo transmitido 
as posições da nossa 
Associação sobre a 
situação em Portugal 
relativa aos temas em 
discussão, tendo as-
sim contribuído para 
uma informação dos 
outros participantes e 
da própria  ERA sobre 
os desafios, constran-
gimentos e obstáculos 
que continuamos a sen-
tir no nosso país e para 

uma informação detalhada sobre a ampla 
e diversificada intervenção da APD, na 
defesa intransigente dos direitos, interes-
ses e reivindicações dos Portugueses e 
Portuguesas com deficiência.
Foi de grande interesse e utilidade esta 
nossa participação. No final da reunião, 
a direcção da Academia do Direito Euro-
peu felicitou a APD pelo seu contributo 
e convidou a nossa organização a estar 
presente noutros eventos da ERA sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
prevendo-se a nossa participação numa 
outra Conferência, a realizar em Trier, no 
próximo mês de Outubro de 2018.

A APD, representada por Fernando Maurício, da Direcção 
Nacional, participou num Seminário da ERA ( Academia do 
Direito Europeu), que se realizou em Trier, Alemanha, no 
passado mês de Março.

O representante 
da APD interveio 

em todos os 
pontos do debate, 
tendo transmitido 

as posições da 
nossa Associação 
sobre a situação 

em Portugal
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Jorge Silva nasceu no dia 1 de 
Abril de 1947. Nasceu com uma 
malformação que lhe afetou todo o 
lado direito, perna, braço e mão. A 
causa da deficiência física congénita é 
desconhecida, embora suponha poder 
estar relacionada com uma qualquer 
patologia da mãe que faleceu cedo, na 
sequência de um AVC, quando Jorge 
tinha apenas dois anos e meio.
Apesar disso, Jorge sente que teve 
uma infância feliz, talvez por viver 
no seio de uma família numerosa e 
calorosa que ocupava todo um andar 
de um prédio da Calçada de Carriche. 
Recorda-se, também, das meninas 
do Instituto de Odivelas para onde 

ia todos os dias, até completar cinco 
anos. A mãe tinha sido funcionária 
do Instituto e levava consigo Jorge. 
Depois do falecimento da mãe, a 
diretora do Instituto convenceu o pai 
de Jorge a deixá-lo continuar a ir para 
manter a mesma rotina, como forma de 
atenuar a súbita ausência materna. No 
período de férias Jorge acompanhava 
as alunas internas, passando também 
dois meses na praia. Jorge guarda 
boas lembranças dessas férias e da 
casa onde ficavam, em Cascais, do 
quarto nas águas furtadas donde 
ficava a ver os comboios e do jardim 
donde perscrutava os barcos. Assim, 
o Instituto de Odivelas era como a 

extensão da família natural.
Entretanto o pai voltara a casar. A 
integração de Jorge com a sua nova 
família fez-se naturalmente, sem 
sobressaltos. Jorge era uma criança 
afável, com boa índole. Quanto a 
Maria, a madrasta a quem Jorge 
chama madrinha, acolheu-o com 
carinho e sabedoria tratando-o do 
mesmo modo que Fernando, seu filho 
biológico.
Depois da educação primária realizada 
em ambiente familiar, numa pequena 
escola privada em que a única 
professora era uma antiga amiga da 
mãe, Jorge foi para a escola Eugénio 
dos Santos fazer o ciclo preparatório. 
Corria o ano de 1958. Jorge tinha onze 
anos e foi, então, que pela primeira 
vez sentiu a tristeza de ser alvo de 
bulling e de discriminação. 
Jorge recorda – Na Eugénio dos 
Santos havia uma turma de repetentes 
que me fizeram muitas tropelias e 
numa das vezes fizeram-me cair e 
magoei-me. Uma professora pediu-me 
para ir a essa turma contar o que tinha 
acontecido. Eu fui e contei. A partir 
daí o bulling acabou. Penso que a 
professora lhes fez tomar consciência 
do mal e eles compreenderam.

JA – E quanto à discriminação?

Jorge – Ah! Isso foi mais complicado. 
Na aula de desenho do Eugénio dos 
Santos todos os alunos trabalharam 
a fazer pequenos azulejos destinados 
a compor painéis sobre as províncias 
portuguesas, como então se dizia. Os 
painéis, que ainda perduram, foram 
colados numa parede. À inauguração, 
feita num sábado com pompa e 
circunstância, foram convidados 
personalidades do regime e todos os 
alunos, menos eu.

JA – Menos tu? E deram-te alguma 

explicação?

Jorge – Sim, porque eu fui perguntar 
e responderam-me que os alunos 
tinham de ir com a farda da Mocidade 
Portuguesa e como eu não tinha farda 
não podia ir. Fiquei muito sentido, foi 
um rude golpe.

JA – E porque não tinhas farda? 
Nessa época creio que era obrigatória, 
por isso foi um tema de crítica ao 
regime que veio à tona por altura da 
candidatura do General Humberto 
Delgado à Presidência da República.

Jorge – Exatamente, mas como eu 
tinha uma deficiência não podia 
participar nas atividades desportivas 
da Mocidade e por isso não podia 
ter farda. Pelo menos, na altura foi a 
explicação que me deram.

JA – Em suma, para a Mocidade 
Portuguesa estava fora de questão a 
prática de desporto adaptado! E depois 
desses tristes episódios de exclusão, 
voltaste a sentir-te discriminado?

Jorge – Não. Depois da Eugénio dos 
Santos, frequentei durante quatro anos 
a Escola Comercial Veiga Beirão e, em 
seguida, entrei no Instituto Comercial, 
na perspetiva de vir a ingressar no 
ISEG (Instituto Superior de Economia 
e Gestão). Esse projeto teve de ser 
interrompido devido ao falecimento do 
meu pai, quando tive de empregar-me. 
Ainda tentei conciliar o emprego com 
o estudo noturno, durante um ano. Ao 
fim desse ano entrei na Companhia de 
Seguros Tranquilidade, onde fiquei a 
trabalhar até me reformar, em 2012. 
Fui sempre bem tratado!

JA – Jorge, quando se conversa contigo 
percebe-se rapidamente que és uma 
pessoa informada e empenhada na 

CENTRAIS

Nos tempos da mocidade portuguesa a prática de 
desporto adaptado estava fora de questão

Dar voz a quem não tem voz

"A unidade das pessoas com deficiência e das associações que as representam é uma pedra fulcral na 
conquista de direitos", afirma Jorge Silva que revela nesta entrevista ter sido alvo, em criança, de bullying e 
discriminação. Jorge Silva nasceu no dia 1 de Abril de 1947 com uma malformação que lhe afetou todo o lado 
direito, perna, braço e mão. Isso não impediu uma vida cheia e com uma experiência enriquecedora que importa 
partilhar

Entrevista a Jorge Silva
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luta por um mundo melhor. Conta-nos 
como foi o teu despertar político.
Jorge – Eu tinha 23 anos quando 
decidi fazer-me sócio da Cooperativa 
de Livros Devir, cuja sede era na Rua 
Duque de Loulé. 

JA – Essa é uma Cooperativa com 
história! Li recentemente que o 
comércio livreiro era a parte visível de 
atividades de formação cívica. Carlos 
Esperança, no seu blog, refere-se-lhe 
como sendo uma escola de quadros 
políticos de esquerda.  

Jorge – Sim, foi lá que ouvi pela 
primeira vez o Coro Lopes Graça, 
dirigido por ele mesmo. A atuação do 
coro ocorreu depois de uma sessão em 
que apareceu o Carlos Carvalhas com 
um ramo de cravos vermelhos. Subiu 
a uma cadeira e disse: tenho aqui 18 
cravos vermelhos, são pela Catarina. 
Estávamos no ano de 1972, dois anos 
depois chegava o 25 de Abril.

JA – Penso que te referes ao 
Carlos Carvalhas, ex-Secretário-
geral do PCP, e à Catarina Eufémia 

assassinada a tiro, à queima-roupa, 
por um tenente da GNR, em Baleizão.

Jorge – Exato. Mas foi através de um 
colega da Tranquilidade que conheci 
o jornal Avante, então vendido 
clandestinamente. Esse colega veio a 
ser preso pela PIDE. Tudo isso mexia 
comigo e deu-me consciência política. 
Comecei a participar em reuniões de 
unidade democrática e quando veio 
o 25 de Abril fui-me logo inscrever 
como militante do PCP. Quanto à 
minha participação direta na luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência 
veio muito mais tarde, concretamente 
em 2010. 

JA – Como foi isso?

Jorge – Foi simples. A CNOD tinha 
entrado em crise, por divisões entre 
os elementos da direção. Fui, então, 
contatado por amigos para integrar 
uma Comissão de Gestão criada 
para preparar um Congresso. Este 
realizou-se, em Novembro de 2010, 
e eu fui eleito para a direção da 
CNOD. Entretanto tinha-me feito sócio 

da APD, aonde pertenço à Direção 
Nacional.

JA – Da tua atividade, enquanto 
dirigente o que destacas?

Jorge – A importância da unidade do 
movimento associativo. A unidade 
das pessoas com deficiência e das 
associações que as representam é 
uma pedra fulcral na conquista de 
direitos. 

JA – Sei que te reformaste em 2012. 
É uma data importante para qualquer 
pessoa, porque a vida muda…

Jorge – Sem dúvida. Eu perspetivava 
um envelhecimento tranquilo, um 
pouco solitário. Mas foi o contrário 
porque, de repente, me envolvi com 
o teatro e isso mudou radicalmente a 
minha vida. Eu gostava de ir ao teatro 
e numa das idas ao teatro Cornucópia 
fui convidado a entrar num projeto 
que envolvia pessoas que gostassem 
de teatro. Os ensaios, dirigidos por 
Luís Miguel Cintra, começaram em 
Janeiro de 2014. A peça englobava 

59 atores, todos não profissionais. 
Designou-se Ilusão e foi montada por 
Luís Miguel Cintra com base em textos 
de Frederico Garcia Lorca. Uma das 
cenas evocava o bombardeamento 
de Guernica, durante a Guerra Civil 
de Espanha, imortalizado por Pablo 
Picasso. A peça esteve em cartaz, na 
Cornucópia, em Fevereiro e Março de 
2014, sempre com sala cheia. 

JA – A tua vida de artista é para mim 
uma agradável surpresa. Mas, para 
acabar a entrevista tens algo que 
ainda queiras transmitir?

Jorge – Sim, alertar para as condições 
degradantes dos lares para idosos, 
mesmo os que aparentemente 
oferecem garantias de bom trato. Tive 
essa experiência terrível com a minha 
madrinha. Ela viveu comigo até aos 95 
anos e teve de ser institucionalizada 
nos últimos cinco meses de vida. 
Verifiquei, impotente, que o tratamento 
dado aos idosos é desumano. A maior 
parte do pessoal que se ocupa deles 
não tem formação e não há articulação 
entre os lares e os serviços de saúde.

A acessibilidade, direito fundamental e transversal ao acesso a bens e serviços tem 
vindo a ser protelado sucessivamente desde a publicação do Decreto-Lei nº 123/1997 
de 22 de Maio. Quanto ao Decreto-Lei nº 163/2006 terminou, em Fevereiro de 2017, 
o prazo estipulado de 10 anos para lhe dar cumprimento, sem que tal se verifique.
No entanto, a via pública das nossas cidades e aldeias continua muito aquém das 
expectativas e do necessário para garantir os acessos em condições de igualdade 
a todos os cidadãos. Quanto aos edifícios de serviços públicos ou habitacionais só 
quando são construções recentes parecem estar a cumprir o mínimo exigido pela 
lei. A dimensão das carências neste domínio é atestada pelo facto de 35% das so-
licitações de apoio à APD serem pedidos de pareceres técnicos sobre adaptações 
de espaços. 
Face a esta situação o que tem feito o Governo? 
Pelo Decreto-Lei nº125/2018, de 4 de outubro, determinou a criação de uma Co-
missão para a Promoção das Acessibilidades com competências para elaborar um 
diagnóstico sobre a situação atual das acessibilidades nos edifícios, instalações e 
espaços da administração central, local e institutos públicos, no prazo de 12 meses 
após a sua constituição. Ora, volvidos mais de 10 meses desde a publicação do 
diploma, ainda não saiu o despacho com a constituição da Comissão!

Estacionamento 
Se os pareceres técnicos sobre adaptações de espaços apresentam um peso sig-
nificativo nas solicitações no âmbito da acessibilidade, a realidade é que o estacio-
namento reservado e o acesso aos transportes disputam pelo 1º lugar.
São cada vez mais as reclamações que advêm de uma utilização indevida dos lugares 
de estacionamentos reservados, embora esta seja uma contraordenação grave. O 
mesmo sucede na cobrança de uma taxa no acesso aos parques de estacionamento 
dos hospitais. Também, a falta de sinalização e delimitação dos lugares reservados 
continuam a ser uma preocupação, dado que grande parte dos lugares não apre-
sentam as dimensões necessárias para uma utilização sem condicionamentos. 
Podemos indicar que a nível nacional, a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta 

o maior número de queixas, seguindo-se a região Norte.
A APD tem vindo a defender que os lugares reservados junto das habitações e locais 
de trabalho são necessários e merecem uma identificação para garantir o acesso 
em condições aceitáveis. Nesse sentido, a APD remeteu a todas as Câmaras Mu-
nicipais uma proposta visando à inscrição de regras, nas posturas municipais, de 
modo a assegurar-se lugares de estacionamento a pessoas com deficiência, sem 
identificação de matrícula mas, também, lugares reservados junto à residência e local 
de trabalho para as pessoas com deficiência que o solicitem. Nestes casos o lugar 
deveria ser reservado colocando nas placas de sinalização vertical a identificação 
do número do cartão de estacionamento. 

Queixas dos transportes
A Carris lidera nas queixas tanto pela avaria das rampas de acesso como pela sua 
ausência. Já a principal queixa da CP reporta-se à obrigatoriedade de solicitar o 
serviço SIM com uma antecedência de 48 horas para se garantir o acesso às carrua-
gens e realizar a viagem. No acesso ao metro de Lisboa, embora 32 das 55 estações 
surjam com a indicação de adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, a 
realidade é que em grande parte destas os equipamentos estão, frequentemente, 
temporariamente indisponíveis.
Face a estes inadmissíveis atropelos aos direitos humanos das pessoas com deficiên-
cia a APD questiona o Governo e a Assembleia da República sobre o cumprimento 
do art.º 167 da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que determina a apresentação 
à Assembleia da República de um relatório da situação das acessibilidades a nível 
nacional dos transportes públicos, até ao final do 1.º semestre de 2018, para a toma 
de medidas necessárias e adequadas à progressiva eliminação de barreiras de forma 
a garantir-se o acesso aos cidadãos com mobilidade reduzida.

Recentemente a Record TV emitiu uma reportagem sobre a insustentável inacessi-
bilidade das ruas, transportes e casas de Lisboa. Aqui fica o link de acesso:
https://www.facebook.com/falaportugal/videos/1997359916949931/

Acessibilidade - direito fundamental não respeitado



p6 | agosto´18

Persistem dúvidas e sentimentos de 
discriminação

Entre os diversos pedidos de informação destacam-se 
questões sobre o procedimento para solicitar a PSI 
e as respetivas condições de acesso. As pessoas 
com deficiência queixam-se, principalmente, de não 
receber informação adequada por parte dos serviços 
da segurança social e da demora no diferimento do 
pedido e da atribuição da prestação.
Outra das dificuldades mais referida é a não-aceitação 
dos atestados de incapacidade emitidos depois dos 55 
anos, mesmo quando a incapacidade é congénita ou 
foi, comprovadamente, adquirida antes dos 55 anos. 
Também nos têm chegado queixas sobre a opacidade 
dos cálculos efetuados pela segurança social na 
atribuição da componente base da PSI e sobre a 
falta de apoio para a elaboração de contestação 

da decisão da segurança social. Neste âmbito, as 
principais causas de contestação são as seguintes: 
o facto do montante da componente base atribuído 
às pessoas com grau de incapacidade entre 60% 
e 79% depender da avaliação total dos respetivos 
rendimentos, quando essa condição não se coloca 
para quem tem uma incapacidade superior a 80%; a 
diferenciação de critérios na atribuição da PSI para as 
pessoas empregadas e os pensionistas, por invalidez 
ou velhice, quando o grau de incapacidade atestado 
é superior a 80%. Eis os factos: ao trabalhador é 
atribuído automaticamente o valor da componente 
base de 269,08€; aos titulares de pensões por invalidez 
ou velhice que inclua um complemento social, este é 
deduzido ao valor da componente base.

Prestação Social para a Inclusão (PSI)

Sessão de Esclarecimento
No passado dia 30 de Junho realizou-se mais uma Sessão de 
Esclarecimento sobre a Prestação Social para a Inclusão, com o apoio 
da Comissão de Gestão da Delegação Distrital da APD – Coimbra, no 
Teatrão - Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra .
Nesta sessão foram apresentadas as fases que compõem a prestação 
social para a inclusão, quais os rendimentos que podem acumular, 
quem tem direito e como aceder a esta prestação.

Realizou no dia 12 de maio uma Sessão de Esclarecimento 
sobre a Prestação Social de Inclusão – PSI, dirigido a todos 
os sócios e interessados no tema.
Participou a 25 de maio numa demonstração de Andebol 
em Cadeira de Rodas, na Escola de São Pedro da Cova. 
A 30 de maio, participou numa demonstração de Andebol 
em Cadeira de Rodas no âmbito do planeamento anual de 
atividades do grupo de Educação Física, o núcleo de estágio 
da FADEUP, que organizou o “Dia do Desporto Adaptado”. 
Esteve evento, realizado na Escola Básica e Secundária 
Rodrigues de Freitas esteve aberto à comunidade escolar, 
e teve como objetivo dar a conhecer o desporto adaptado 
e algumas das suas modalidades.
Participou a 6 de junho na reunião do Plenário do Conselho 
Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia, que teve lugar 

no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia. 
No dia 8 de junho esteve presente concerto com Gisela 
João no Pavilhão Municipal de Gaia (Lavandeira), concerto 
este dirigido às Instituições Sociais de Vila Nova de Gaia 
no âmbito do Programa Municipal para a Inclusão Social, 
Gaia+inclusiva. 
A 10 de junho a APD-Porto participou num Torneio de 
Andebol Adaptado, no Pavilhão Municipal de S. Pedro da 
Cova, uma iniciativa organizada por um grupo de voluntários 
que se encontra inserido num projeto dos Missionários da 
Consolata de Águas Santas, projeto GO SADANI, que tem 
como propósito ir em missão para Sadami, uma aldeia no 
sul da Tanzânia e ajudar mais de meia centena de raparigas 
que enfrentam graves dificuldades depois de terminar a 
escola primária.

Participou, no dia 29 de junho, na qualidade de palestrante, 
no colóquio subordinado ao tema “ A veracidade da Inclusão 
em Portugal”. A inciativa que se realizou  no Auditório 
principal da Escola Secundária do Castelo da Maia teve 
a assinatura e organização de um grupo de cidadãos 
moradores no Concelho da Maia preocupados com o 
problema Emergente da Inclusão e o afastamento das 
pessoas com mobilidade reduzida.
No  dia 22 de julho reuniu com Dra. Ana Isabel Silva 
– Diretora/Gestora da empresa +ASSIST - Assistência 
Pessoal, uma empresa socialmente proativa de resposta 
social a todos os cidadãos, disponibilizando serviços de 
apoio burocrático, de apoio domiciliário e promoção da 
saúde. Esta reunião teve como finalidade a apresentada 
de uma proposta de parceria entre a APD e +ASSIST.

Sessão de esclarecimento sobre a PSI
Porto

Apesar da Prestação Social para a Inclusão (PSI) já estar em aplicação, continuou a ser 
o principal motivo de pedidos de informação e de apoios endereçados à APD durante o 
1.º semestre de 2018, representando 45% dos atendimentos realizados.  

Também nos têm chegado 
queixas sobre a opacidade 
dos cálculos efetuados pela 
segurança social na atribui-
ção da componente base da 
PSI e sobre a falta de apoio 
para a elaboração de con-
testação da decisão da se-

gurança social
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Para anunciar neste jornal, 
por favor contacte os nossos

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

ANÚNCIOS

Citroën C4

1.6 HDI 110CV com 95000 km 
do ano de 2008 caixa automática 
adaptado para paraplégico com 
travão e acelerador manual.
 
Ricardo Mendes  TLM 965162676

Cadeira Paraguas
(Para crianças com paralisia cerebral)

Em bom estado
- Em alumínio de alta resistência;
- Fácil de dobrar (tipo guarda-
-chuva), para fácil transporte;
- Encosto reclinável;
- Apoio de pés regulável;
- Tecido em nylon;
- Peso máximo de utilizador 50 kg;

Profundidade do assento: 30 cm;
Largura do assento: 36 cm;
Altura do encosto: 56 cm.

Inclui almofada posicional de 
assento.
Preço: 150 €

Contactos: 96 2904733 ou 
josmaia@gmail.com

NOTÍCIAS

Participa na vida Associativa da APD
Por ti e pelos teus direitos

site: http://www.apd.org.pt/
email: info-sede@apd.org.pt
tel.: 213 889 883 | 213 871 095

Comissão de Políticas de 
Inclusão das Pessoas com 
Deficiência

Audição sobre política de habitação 
na Assembleia da República

303 estudantes com 
NEE diplomaram-se 
em estabelecimentos 
de ensino superior 
no ano 2017

Voto de louvor

Em reunião realizada a 29 de Junho foi 
aprovado o regulamento interno da Comis-
são. A Secretária de Estado para a Inclusão 
das Pessoas com Deficiência, Presidente 
da Comissão, respondendo à preocupação 
da APD pelo facto de estatutariamente a 
Comissão só reunir duas vezes por ano, 
referiu que pode convocar reuniões ex-

traordinárias sempre que achar necessário. 
Na reunião foram eleitos seis representan-
tes das organizações representativas das 
pessoas com deficiência para integrarem 
o Grupo de Trabalho que deverá elaborar 
uma Agenda para a Inclusão. A APD foi 
selecionada pela CNOD e pela ADFA para 
integrar esse Grupo.

A convite da 11.ª Comissão da AR, presi-
dida pela deputada Helena Roseta, APD, 
a APRE e MURPI participaram numa 
audição sobre uma série de diplomas 
relativos à política de habitação que se 
encontram em fase de discussão. A APD 
exprimiu a sua crítica em relação à NRAU 
(Nova Regulação do Alojamento Urbano) 
comumente designada “Lei dos despejos” 
pelas consequências dramáticas que 
está a ter sobre as pessoas com defi-
ciência. Assim, a APD pediu que essa lei 
fosse suspensa, tanto mais que muitos 
dos diplomas em discussão apresentam 
propostas que contrariam as disposições 
mais gravosas da “Lei dos Despejos”. 

A Direção-Geral de Estatísticas da Educa-
ção e Ciência (DGEEC) divulgou a 26 de 
junho, os resultados do Inquérito às Insti-
tuições de Ensino Superior e respetivas 
Unidades Orgânicas sobre necessidades 
educativas especiais – 2017/18. Eis alguns 
desses resultados:
• 1644 alunos com necessidades educa-
tivas especiais estão inscritos em institui-
ções de ensino superior
• diplomaram-se em 2016/17 303 estu-
dantes com necessidades educativas 
especiais em estabelecimentos de ensino 
superior, 61% dos quais em licenciaturas
• 56,3% das instituições de ensino superior 
possuem regulamentação para alunos 
com necessidades educativas especiais
• existem Serviços de Apoio em 45,5% 
das instituições de ensino superior e em 
50,1% das unidades orgânicas

A APD pediu suspensão da nova regulação do realojamento 
urbano comumente designada por "lei dos despejos"

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou 
por unanimidade um voto de louvor aos 
atletas Famalicense Sílvio Nogueira e 
Filipe Carneiro pela conquista do título de 
Campeões Nacionais de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas, que competiram pela 
Associação Portuguesa de Deficientes — 
Delegação de Braga.
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Hércules, para vencer a morte, foi obrigado a cumprir doze trabalhos sobre-humanos. 
O mesmo se passa com as pessoas com deficiência que têm de recorrer ao SAPA 
(Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio). 
Com efeito, a multiplicidade de documentos a apresentar, de passos a dar e de 
entidades a contactar tornam o processo de solicitação de produtos de apoio mo-
roso e desgastante. Isto no caso da pessoa com deficiência estar bem informada 
e ter capacidade de mobilidade. Se estas condições não estiverem presentes, o 
processo pode tornar-se um pesadelo e ser abortado a qualquer momento. Por 
tudo isto e não só, 10% dos atendimentos da APD referem-se às dificuldades com 
que se deparam as pessoas com deficiência que necessitam de produtos de apoio. 
Nesse âmbito, as principais questões apresentadas à APD reportam-se à cobrança 
indevida de consulta para obtenção de prescrição médica sobre produtos de apoio, à 

excessiva demora na conclusão de todo o processo, desde a consulta para solicitar 
o produto até à sua aquisição, o atraso na atribuição de financiamento sob pretexto 
de que não há dinheiro. Pelas dificuldades e dúvidas que nos são apresentadas 
podemos constatar que os técnicos dos serviços intervenientes no SAPA carecem 
de formação adequada, designadamente as regras e o funcionamento do próprio 
SAPA, assim como sobre os produtos a prescrever. 
Mais recentemente dispararam as reclamações e pedidos de ajuda que nos 
chegam devido à alteração das normas aplicadas pelos Centros de Saúde para 
a atribuição dos produtos destinados à absorção de urina e fezes. No caso do 
reembolso, a questão mais recorrente é o facto de ser efetuado com longa demora 
quando algumas pessoas se debatem com grandes dificuldades financeiras para 
poderem comprar os produtos. 

APD Braga sangra-se tri-campea e novo triplete!
APD Lisboa ganha Taça Portugal Andebol CR4.
APD Lisboa e APD Leiria vão participar na Festa do Avante com basket CR e Andebol CR.
18 TIL APD está de volta! 6/7 Outubro não percas o melhor evento de basket CR em Portugal.

A equipa de basquetebol da APD de Lisboa foi 
entrevistada, conjuntamente com outras organizações, 
para o jornal da Festa do Avante.
Os responsáveis da equipa foram também verificar 
as condições do recinto desportivo para o jogo de 
demonstração a realizar nos dias da Festa do Avante.
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NOTÍCIAS

APD LisboaAPD Leiria

Já existe carrinha adaptada para 
transporte de atletas

Breves

AGENDA

DESPORTO

No dia 12 de julho, decorreu na sede da Delegação da 
APD-Leira, a apresentação pública da nova carrinha, 
na presença da  Presidente da Câmara Municipal 
da Mª Grande, da Dra. Ana Valentim, Vereadora da 
Câmara Municipal de Leiria, da  Dra. Lidia Simião, 
em representação do Centro Distrital de Segurança 
Social de Leiria, da Presidente da Junta de Freguesia 
da Mª Grande, de Ana Ferreira, representante da 
empresa PRF - Paulo Rui Ferreira, do Dr. Humberto 
Gameiro da empresa Gameiros, entre outros amigos 
e colaboradores desta Associação.

Este projeto surgiu na sequência de uma necessidade 
há muito sentida por esta Delagação, para transportar  
atletas e equipa técnica numa carrinha adaptada, 
tornando-se ainda mais notór ia após o furto e 
danos causados no anterior veículo, pertença desta 
associação.
A sua concretização só foi possível graças ao apoio 
financeiro atribuido pelos Municipios de Mª Grande 
(40.249,00 euros) e Leiria (10.000,00 euros) e ao 
contributo solidário das empresas PRF e Gameiros. 
Bem hajam!

Informamos que durante o mês de Agosto as 
instalações da  APD no Porto e em Vila Nova de 
Gaia se encontram encerradas para férias. 

SAPA e os trabalhos de Hércules


