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Eis-nos em 2019! Todos fazemos votos para que neste 
ano haja mais justiça social e menos discriminações, que 
continuem a ser repostos direitos usurpados por decisões 
políticas que tiram aos pobres para dar aos ricos, como tão 
bem denunciou a Oxfam, que os direitos consagrados na 
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e na 
Constituição da República Portuguesa sejam cumpridos, 
que se invista no SNS e na educação inclusiva, que o 
desporto adaptado seja levado às escolas, que haja uma 
melhoria significativa nas acessibilidades, que a Comissão 
de Acompanhamento dos Produtos de Apoio seja capaz de 
garantir o cumprimento da lei, que o INR, o IEFP e a ACT 
façam cumprir a legislação sobre quotas de emprego para 
pessoas com deficiência.
2019 é ano de eleições. As primeiras, para o Parlamento 
Europeu, estão marcadas para o dia 26 de Maio. Votar é um 
direito e um dever de cada cidadão, porque em democracia é 
através do voto que cada cidadão expressa as suas opções 
políticas, ou seja, escolhe os programas partidários que 
considera mais adaptados à defesa dos seus interesses ou 
dos da sua comunidade. Contudo, as pessoas com deficiência 

vêem-se muitas vezes impossibilitadas de participar no ato 
eleitoral por dificuldades de acesso. Esta é uma forma de 
discriminação inaceitável porque contraria a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, designadamente nos 
seguintes princípios básicos: as pessoas são livres para 
fazerem as suas escolhas, ninguém pode ser discriminado, 
as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos das 
outras pessoas a fazer parte da sociedade, a acessibilidade 
tem de ser igual para todos. 
A APD tem sido convidada pelo INR e pela CNE (Comissão 
Nacional de Eleições) a participar em grupos de trabalho 
destinados a identificar as causas da inacessibilidade das 
pessoas com deficiência ao ato eleitoral e a apresentar 
recomendações no sentido de eliminá-las. Neste âmbito 
a posição da APD é chamar a atenção para o facto de a 
acessibilidade não dever ser encarada apenas desde a 
assembleia até à mesa de voto, pois a primeira dificuldade a 
ter de ser ultrapassada por muitas pessoas com deficiência 
é conseguir sair de casa e deslocar-se até à assembleia 
de voto. Impõe-se, pois encontrar resposta a todas estas 
dificuldades porque a participação das pessoas com 

deficiência nos atos eleitorais além de ser um direito é 
necessária.
A importância das eleições para o Parlamento Europeu 
decorre do poder desta instituição na definição das políticas 
comunitárias nos domínios da liberdade, segurança, 
imigração, comércio externo, governação económica, 
energia, transportes, ambiente, agricultura e pescas. Além 
disso o Parlamento Europeu participa no processo orçamental 
da União Europeia, desde a fase preparatória até ao controlo 
de execução, incluindo a aprovação. A relevância destas 
políticas para o desenvolvimento, a repartição da riqueza 
produzida e o bem-estar das populações é por demais 
evidente. Com efeito, é pelo orçamento da União Europeia 
que são financiadas as políticas comunitárias e estas podem 
ajudar ao desenvolvimento e à inclusão ou ao retrocesso e ao 
aumento das desigualdades como aconteceu na sequência 
da intervenção da troika. Por isso a APD pretende dialogar 
com os candidatos a deputados no Parlamento Europeu a 
fim de poder informar os seus associados relativamente às 
perspetivas de cada candidato sobre as opções políticas e 
os projetos a defender nesse Parlamento.
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Participação cívica: 
Um direito e um dever
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Lei n.º 64/2018 - Diário da República n.º 208/2018, Série I de 
2018-10-29
Garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários 
(altera o Código Civil, aprova-do pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 
de novembro de 1966);

Portaria n.º 302/2018 - Diário da República n.º 227/2018, Série I 
de 2018-11-26
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 330/2016, de 20 de 
dezembro, que estabelece o regime excecional de comparticipação 
nos medicamentos destinados ao tratamento de doentes com 
Esclerose Múltipla;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 37/2018/M - Diário da República n.º 236/2018, Série I 
de 2018-12-07
Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que procede 
a alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro

Decreto Regulamentar n.º 11/2018 - Diário da República n.º 
238/2018, Série I de 2018-12-11 
Regulamenta o alargamento do complemento solidário para idosos 
aos pensionistas de invalidez que não beneficiem da prestação 
social para a inclusão;

Despacho n.º 11974-A/2018 - Diário da República n.º 239/2018, 1º 
Suplemento, Série II de 2018-12-12 
Determina a verba global de EUR 14.900.000,00, afeta ao 
financiamento dos produtos de apoio, durante o ano de 2018, 
disponibilizada pelos Ministérios da Educação, do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social e da Saúde

Despacho n.º 12037-B/2018 - Diário da República n.º 240/2018, 
1º Suplemento, Série II de 2018-12-13 
Determina o reforço da verba disponibilizada pelo Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, constante no 
orçamento do ISS, I. P.

Resolução da Assembleia da República n.º 312/2018 - Diário da 
República n.º 244/2018, Série I de 2018-12-19
Recomenda ao Governo a equiparação dos valores das bolsas e 
apoios atribuídos aos atletas paralímpicos com os dos olímpicos

Decreto-Lei n.º 117/2018 - Diário da República n.º 249/2018, 
Série I de 2018-12-27
Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2019

Decreto-Lei n.º 118/2018 - Diário da República n.º 249/2018, 
Série I de 2018-12-27
Cria o complemento extraordinário para pensões de mínimos

Decreto-Lei n.º 119/2018 - Diário da República n.º 249/2018, 
Série I de 2018-12-27
Cria o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão 
de velhice

Decreto-Lei n.º 120/2018 - Diário da República n.º 249/2018, 

Série I de 2018-12-27
Estabelece regras uniformes para a verificação da situação de 
insuficiência económica a ter em conta no reconhecimento do direito 
à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou subsídios sujeitos 
a condição de recursos

Decreto Regulamentar n.º 12/2018 - Diário da República n.º 
249/2018, Série I de 2018-12-27
Define e regulamenta a atualização extraordinária das pensões em 
2019

Portaria n.º 332-A/2018 - Diário da República n.º 249/2018, 1º 
Suplemento, Série I de 2018-12-27
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 103/2014, de 15 de maio

Decreto Legislativo Regional n.º 24/2018/M - Diário da República 
n.º 250/2018, Série I de 2018-12-28
Cria o Programa Regional de Produtos de Apoio na Região 
Autónoma da Madeira, adiante designado por «APOIAR +»

Lei n.º 70/2018 - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 
2018-12-31
Grandes Opções do Plano para 2019

Lei n.º 71/2018 - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 
2018-12-31
Orçamento do Estado para 2019

Decreto-Lei n.º 124-A/2018 - Diário da República n.º 251/2018, 1º 
Suplemento, Série I de 2018-12-31
Altera o regime jurídico aplicável ao contrato de transporte 
ferroviário de passageiros, o regime jurídico aplicável à CP - 
Comboios de Portugal, E. P. E., e o regime de gestão e utilização 
da infraestrutura ferroviária nacional, transpondo a Diretiva (UE) 
2016/2370

Portaria n.º 337-C/2018 - Diário da República n.º 251/2018, 1º 
Suplemento, Série I de 2018-12-31
Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos 
tratamentos termais prescritos nos Cuidados de Saúde Primários do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Resolução da Assembleia da República n.º 1/2019 - Diário da 
República n.º 1/2019, Série I de 2019-01-02
Recomenda ao Governo o reforço da resposta do Serviço Nacional 
de Saúde ao nível dos cuidados continuados

Lei n.º 2/2019 - Diário da República n.º 6/2019, Série I de 2019-
01-09
Autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação 
que preveja a isenção de tributação dos rendimentos prediais 
decorrentes de arrendamento ou subarrendamento habitacional no 
âmbito do Programa de Arrendamento Acessível

Lei n.º 3/2019 - Diário da República n.º 6/2019, Série I de 2019-
01-09
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares e cria condições de acesso a incentivos fiscais em 

programas de construção de habitação para renda acessível

Lei n.º 4/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série I de 2019-
01-10
Estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas com 
deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%

Decreto-Lei n.º 6/2019 - Diário da República n.º 9/2019, Série I de 
2019-01-14
Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quanto à 
caducidade dos processos disciplinares e às condições de exercício 
de funções públicas por aposentados ou reformados

Portaria n.º 17/2019 - Diário da República n.º 10/2019, Série I de 
2019-01-15
Portaria que estabelece os preços dos cuidados de saúde e 
de apoio social prestados nas uni-dades de internamento e de 
ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI)

Portaria n.º 20/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que atualiza o valor de referência anual da componente 
base e do complemento da prestação social para a inclusão e o 
limite máximo anual de acumulação da componente base com 
rendimentos de trabalho

Portaria n.º 21/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que atualiza o valor de referência do complemento solidário 
para idosos, bem como o complemento solidário para idosos 
atribuído

Portaria n.º 22/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que procede à alteração do artigo 31.º da Portaria n.º 
257/2012, de 27 de agosto, al-terada pelos Decretos-Leis n.os 
13/2013, de 25 de janeiro, e 1/2016, de 6 de janeiro, e pelas 
Portarias n.os 5/2017, de 3 de janeiro, 253/2017, de 8 de agosto, e 
52/2018, de 21 de fevereiro

Portaria n.º 23/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que procede à atualização anual das pensões de acidentes 
de trabalho para o ano de 2019

Portaria n.º 24/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que procede à atualização anual do valor do indexante dos 
apoios sociais (IAS)

Portaria n.º 25/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 
2019-01-17
Portaria que 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 2019

LEGISLAÇÃO

Sentidas condolências
A Direção Nacional da APD apresenta sentidas condolências à Direção da ADFA 
e à família do Comendador José Arruda.
A Direção Nacional da APD recordará sempre o dirigente dedicado, lutador 
incansável pelos direitos das pessoas com deficiência que ao serviço da pátria 
adquiram uma deficiência.
Recordará sempre o Homem gentil, solidário e respeitador na relação com o 
movimento associativo e em especial com a Direção da Associação Portuguesa 
de Deficientes.
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EDITORIAL

Novo ano, altura de fazer balanços e de lançar projetos 
para o futuro. Para a Delegação Distrital de Évora da 
APD “2018 foi outro ano perdido na construção da 
sociedade inclusiva”. Pela nossa parte consideramos 
que, apesar da inegável persistência de múltiplos 
fatores de discriminação, foram dados alguns tímidos 
passos no sentido da inclusão. A nível institucional 
destacamos a efetivação da Prestação Social de 
Inclusão (PSI) e a visibilidade dada pela Presidência da 
República à falta de acessibilidade do Metro de Lisboa. 
Percepcionou-se, também, uma maior preocupação 
com as discriminações de que são alvo as pessoas 
com deficiência por parte da Assembleia da República 
e que se traduziu em diversas propostas dos grupos 
parlamentares, sendo algumas contempladas no 
OGE 2019. Entre estas destacamos a atualização 
extraordinária de pensões, incluindo as de invalidez 
e incapacidade, o desenvolvimento de medidas de 
apoio dirigidas aos cuidadores informais principais e às 
pessoas cuidadas, a atualização do valor do subsídio 
por assistência de terceira pessoa, o alargamento da 
prestação social para a inclusão a crianças e jovens 
com idade inferior a 18 anos, o acesso à prestação 
social para a inclusão a quem tenha adquirido 
deficiência ou incapacidade antes dos 55 anos de 
idade, mas cuja certificação tenha sido requerida em 
data posterior, a criação de uma rede de apoio inclusiva 
no ensino superior para estudantes com necessidades 
educativas especiais, a convergência do estatuto 
entre atletas olímpicos e paralímpicos, a contratação 
de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para o 
Serviço Nacional de Saúde, o compromisso de cumprir 
e fazer cumprir a legislação sobre acessibilidades, pela 
eliminação progressiva das barreiras arquitetónicas. 
Evidentemente, sabemos por experiência, que nem 
sempre é cumprido o que está no OGE e por isso temos 
de estar vigilantes e ativos, reforçando a capacidade 
de intervenção das Associações de Pessoas com 
deficiência. Neste âmbito, em 2018, comemorou-se 
a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, cuja ratificação por Portugal cumprirá 
dez anos, em 30 de Julho de 2019, e o 70.º aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois 
pilares essenciais da atividade desenvolvida pela APD. 
2019 é ano de eleições! Em Maio, para o Parlamento 
Europeu, em Outubro para a Assembleia da 
República e, em Setembro para a Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Estes 
serão momentos oportunos para as pessoas com 
deficiência manifestarem a sua presença e exprimirem 
a reivindicação dos seus direitos mas, também, 
participarem na construção do futuro através das suas 
escolhas políticas, através do voto. Para isso e para que 
o voto de cada um corresponda efetivamente à defesa 
dos seus interesses enquanto pessoa com deficiência 
e cidadania portuguesa, é preciso que todos nós 
procuremos e façamos circular informação fidedigna, 
imparcial e plural sobre as propostas programáticas de 
quem se candidata.

Helena Rato

Reunião para melhorar transporte de 
cadeiras de rodas em autocarros no Porto

Pessoas com deficiência e acesso ao 
mercado de trabalho

Novo ano
Tempo de fazer balanços 
para o futuro

A pedido da Sociedade de Transportes Coletivos 
do Porto ( STCP), esta Delegação realizou, no dia 
22 de novembro, uma reunião nas instalações da 
APD-Porto, que contou também com a presença do 
CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 
e APPC - e da Associação Portuguesa de Paralisia 
Cerebral, e que teve como assunto a melhoria nas 
condições de  transporte de cadeiras de rodas 
elétricas nos autocarros.
Em consonância com o estabelecido nos Estatutos 
da APD, a Delegação Distrital do Porto levou a efeito, 
no dia 24 de novembro, a Assembleia Distrital e 
Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano 2019. No mesmo dia realizou o almoço 
convívio e a Festa de Magusto. 
No dia 3 de dezembro, realizou no Agrupamento 
de Escolas João da Silva Correia, em São João da 
Madeira uma demonstração de Andebol Adaptado 
em Cadeira de Rodas, numa iniciativa integrada nas 
comemorações do Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência. 

Reuniu no dia 5 de dezembro com o Plenário de 
Conselho Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia 
(CLAS), que teve lugar no Auditório da assembleia 
Municipal de Gaia. 
Nos dias 12 e 13 de dezembro, esteve presente 
com uma banca na Arca de Natal, uma exposição/
venda de produtos feitos por utentes de instituições 
de Solidariedade Social da cidade do Porto que se 
realizou no Átrio da Estação de S. Bento.
A convite  da Vereação da CDU Câmara municipal 
do Porto, esteve presente, a 15 de dezembro na 
junta de Freguesia do Bonfim, para apreciação da 
proposta da CDU para 2019 e já aprovada na Câmara, 
da qual consta a isenção do IMI às Associações 
de Moradores e criação de um fundo de apoio à 
discriminação do Movimento Associativo Popular.
No que concerne às festividades natalícias, no dia 
14 de dezembro, realizou o Jantar de Natal para 
Funcionários, Colaboradores e Dirigentes da APD-
Porto e no dia a 20 a Festa de Natal para os utentes 
do CAO e familiares. 

Combinando informação do Censo Demográfico de 
2011 e do Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP) do Ministério do Trabalho e Solidariedade, 
relativa a 2015/16, foi possível concluir que a grande 
maioria das pessoas com deficiencia em idade 
ativa (isto é, com idade entre 15 e 64 anos) não se 
integram na população ativa: a taxa de atividade 
das pessoas com deficiência ronda os 8%, contra 
78% para o total da população. Dir-se-ia estarmos 
perante uma acentuada situação de autoexclusão, 
na medida em que mais de 90% das pessoas com 
deficiência, em idade ativa, não se apresentam 
sequer no mercado de trabalho. 
As razões desta exclusão são diversas, sendo a 
mais grave o baixo nível de escolaridade e formação 
profissional da maior parte das pessoas com 
deficiência. Com, efeito, embora em Portugal não 
exista nenhum levantamento sobre a escolaridade 
dessas pessoas, os indicadores disponíveis são 
bastante esclarecedores: em 1995, segundo o já 
extinto Secretariado Nacional de Reabilitação, 39 
a 57% das pessoas com deficiência não tinha tido 
acesso à escolaridade; em 2017, o Observatório da 
Deficiência e dos Direitos Humanos anunciava que, em 
2015, nas empresas com 10 ou mais trabalhadores, 
as pessoas com deficiência representavam apenas 
1% do total de trabalhadores e a maioria possuía 
qualificações de nível secundário (29%) ou superior 
(25%); na Plataforma de Emprego online, criada 
pela APD, numa amostra de 44 candidatos a 
emprego, 36% tinham licenciatura ou um curso 
especializado, 27% tinham o 12.º ano, outros 27% 
tinham completado o 9.º ano e 10% não o tinham 
completado. Em suma, as pessoas com deficiência 
que se integram no mercado de trabalho são as que 
têm competências de literacia e laborais. As outras 
sentem-se naturalmente excluídas.
Face a esta realidade, até que ponto as quotas de 
emprego podem fazer a diferença?
O sistema de quotas existe na Administração Pública 
desde 2001. No entanto, segundo os dados da Direção 
Geral da Administração e do Emprego Público, em 
2017 só 2,4% dos trabalhadores da Administração 
Pública eram pessoas com deficiência, quando a Lei 

estipula que devem ser 5%. Acrescente-se que desde 
Dezembro de 2011 a Dezembro de 2017, o número 
de trabalhadores com deficiência na Administração 
Pública aumentou de 35,7% e como nesse período 
as contratações externas estiveram congeladas, 
conclui-se que o aumento se deve a pessoas que 
já trabalhavam na Administração Pública e que, 
naquele período, adquiriram deficiência. Portanto 
a quota legal está muito longe de ser respeitada. 
Porquê? A justificação mais óbvia é porque não há 
fiscalização eficaz e, também, porque não estão 
previstas penalizações. 
Mas como cumprir a lei das quotas se o congelamento 
de admissões obrigou a Administração Pública a 
recorrer aos recibos verdes e a outras formas de 
trabalho precário, em desrespeito das próprias leis 
da República? 
Quanto ao setor privado, a 10 de Janeiro entrou 
em vigor a lei 4/2019 que estabelece o regime de 
quotas de emprego para pessoas com deficiência, 
com um grau de incapacidade igual ou superior a 
60%. A lei aplica-se, exclusivamente às empresas 
com pelo menos 75 trabalhadores. 
Independentemente da justificação da oportunidade 
desta lei, questionamos a eficácia dos procedimentos 
previstos para garantir a sua aplicação. Com efeito, 
a avaliação desta aplicação é da responsabilidade 
do INR, com o apoio do IEFP, enquanto a aplicação 
de sanções ficou a cargo da ACT. Impõe-se, dotar 
estas instituições com competências, ao nível dos 
recursos humanos para cumprirem as atribuições de 
avaliação e conhecimento da realidade, seja através 
de formação profissional adequada seja recrutando 
trabalhadores com as competências necessárias.
Lançamos este alerta porque notoriamente o INR 
não tem conseguido exercer a fiscalização que 
lhe compete no âmbito da Administração Pública 
e o IEFP não efetua qualquer tipo de avaliação 
sobre o resultado da formação profissional que 
disponibiliza às pessoas com deficiência no âmbito 
da empregabilidade, por exemplo. Quanto à ACT, 
o diploma confere-lhe uma nova responsabilidade 
requerendo conhecimentos que até agora não lhe 
eram exigidos. 

Sentidas condolências
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Maria de Lurdes Rocha Vieira nasceu em 1946, em 
Videmonte, uma aldeia do Distrito da Guarda. Os pais, 
agricultores de classe média, criaram dez filhos. Maria 
de Lurdes desde cedo sentiu vocação para ajudar os 
mais fracos, talvez por ser a mais velha dos dez irmãos. 
Recorda, ainda com mágoa e espanto, como uma 
família escondia duas crianças com deficiência. Depois 
da escola primária foi cursar o liceu em Coimbra, numa 
instituição das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
das Vitórias. Aí, desenvolveu a sua vocação a ponto de 
desejar vir a ser freira missionária em África. Por isso 
tirou o curso de Ação Social e, subsequentemente, foi 
fazer o estágio no Colégio de Sta. Teresinha, na Ilha da 
Madeira. 
Foi nesse período que a vida da Maria de Lurdes 
sofreu uma reviravolta, na sequência de uma viagem 
inesperada à Argentina para visitar a avó gravemente 

doente. Corria o ano de 1968 e a Argentina, onde 
imperava uma ditadura militar nada respeitosa dos 
Direitos Humanos, enfrentava uma gravíssima crise 
política e social. Maria de Lurdes foi apanhada no 
turbilhão e impedida de regressar na data prevista 
acabou ficando com a avó e os tios. Acarinhada pela 
comunidade portuguesa, trabalhou como assistente 
social nos bairros da lata de Buenos Aires. Aí casou, 
em 1971, e foi mãe de dois filhos. Em 1979, a família 
veio passar o Natal a Portugal. O regresso definitivo foi 
em 1980. 
A  Argentina, que até meados do século XX se encontrava 
entre os países mais ricos do mundo, foi palco de uma 
série de golpes de Estado a partir de 1930, quando foi 
instituída uma ditadura militar que terminou, em 1946 
com a eleição de Perón. Nesse período, designado 
como a Década da Infâmia, iniciou-se o processo de 

decadência. Em 1966 o peronismo foi derrubado por 
outro golpe de Estado, autodenominado Revolução 
Argentina e que instituiu o fascismo corporativo, 
declaradamente inimigo tanto da democracia liberal 
como do comunismo. Particularmente repressiva 
contra os intelectuais, os estudantes e os sindicatos 
independentes, a Revolução Argentina acabou 
conciliando contra si setores cada vez mais alargados 
da oposição, inclusive dentro da própria esfera 
militar, sobretudo depois de 1968. A Argentina entrou, 
assim, num quase permanente estado de sítio, com 
golpes, contra golpes e massacres, até 1973 quando 
a Junta Militar se viu obrigada a aceitar eleições que 
repuseram no Governo os peronistas. Estes, em 1976, 
foram derrubados por outro Golpe de Estado militar. A 
Argentina voltou, então, a mergulhar na violência até ao 
regresso da democracia, em 1982.

JA (Jornal Associação) – Maria de Lurdes, a estória de 
vida da sua juventude dava um romance que se cruza 
com a História tumultuosa da segunda metade do séc. 
XX. Mas como o objetivo desta nossa conversa é a APD 
– Cascais, diga-me quando e como foi que a encontrou.

ML (Maria de Lurdes) – Quando regressámos da 
Argentina, depois de uma passagem por Coimbra, 
radicamo-nos definitivamente em Cascais.
Abrimos uma loja de reparação e venda de 
electrodomésticos, no Outeiro da Vela (Fontaínhas). 
Este bairro era uma zona de classe média, mas com 
muitos problemas sociais. Criámos uma Associação de 
moradores para dar resposta a essas necessidades, 
onde um dos problemas graves do momento era a 
toxicodependência nos jovens e o desespero das 
famílias. Recentemente tinha sido criada em Cascais, 
a Reinserção Social, com quem voluntariamente 
colaborei. 
Estava nesta fase da minha vida, quando tomei contacto 
com a APD, através da nossa colega Berta Maia.
A delegação APD-Cascais funcionava nas casas velhas 

da Gandarinha. Entretanto a Câmara Municipal de 
Cascais precisava do espaço ocupado pela delegação 
para aí construir o Centro Cultural. Depois de um 
período de negociações, ainda com a anterior Direcção, 
presidida por Vítor Paz, foi-nos cedido um terreno para 
aí construir a delegação, de raiz. Foi o que fizemos. 
De início o edifício da sede era muito pequeno. Cedo 
se percebeu que as instalações não correspondiam às 
necessidades.

JA – Que necessidades? Segundo os Estatutos da 
APD, esta tem como missão sensibilizar as populações 
para a problemática de inclusão das pessoas com 
deficiência e trabalhar com estas na defesa dos seus 
direitos.

ML – Sim, mas a questão é que as pessoas quando 
se sentiam desprotegidas e abandonadas vinham 
pedir ajuda à APD. Para perceber a situação temos de 
recordar que nessa altura não havia Segurança Social 
em Cascais, só em Sintra. Quando alguma instituição 
de apoio a pessoas (muitas vezes crianças e jovens) 

CENTRAIS

Dar voz a quem nao tem voz através 
das Delegações

Sem o trabalho árduo e cooperante de toda 
a nossa equipa, não seria possível atingir os 
nossos objectivos

A Delegação APD-CASCAIS
Depois de uma breve interrupção voltamos às entrevistas, desta vez dando voz aos dirigentes das 
Delegações APD. Começamos pela APD–Cascais, por ser a primeira estrutura descentralizada da APD, 
criada por iniciativa do Núcleo da APD no Concelho de Cascais, em 1976. A pessoa entrevistada foi Maria de 
Lurdes Rocha Vieira que integra a Direção da Delegação APD- Cascais, desde 1992, a convite da já, então, 
dirigente, Berta Maia.

Entrevista a Maria de Lurdes
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com deficiência fechava, os familiares vinham ter 
connosco. Foi por isso, para dar resposta a situações 
críticas, que foram feitos os primeiros Acordos Atípicos 
com a Segurança Social em 1995.

JA – Fala-se muito de Acordos Atípicos, mas nem todos 
os nossos associados sabem o que é.

ML – Estes Acordos são feitos com a Segurança 
Social e servem para financiar uma resposta que é 
dada em prol das necessidades de quem nos procura. 
São atípicos porque são criados caso a caso. Não há 
tipologia com regras pré-estabelecidas.

JA – Pelo que sei nem todas as Delegações APD têm 
esses acordos e, nalguns casos, surgem dificuldades 
com o seu financiamento.

ML – Sem dúvida. A APD Cascais teve de fazer muitas 
diligências, contactos, negociações, e lutou bastante 
para conseguir o acordo, porque era inovador e só a 
Delegação do Porto o tinha conseguido até então.
Em dado momento percebemos ser urgente criar um 
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), para se 
poder responder favoravelmente às solicitações dos 
Associados, que não sabiam onde deixar os seus 
familiares com deficiência quando iam trabalhar.
Muitas vezes, sobretudo as mães, são confrontadas 
com esse problema e se não tiverem apoio, deixam de 
trabalhar. Estas situações têm elevadíssimos custos 
sociais, sobretudo para as pessoas mais pobres, porque 
como digo muitas vezes, ser pobre e ser deficiente, é 
ser duplamente pobre.

JA – Mas não foi, nem é, possível criar um CAO dentro 
da APD…

ML – Sim, o CAO tem que dar apoio integrado às pessoas 
com deficiência. Isto pressupõe haver infraestruturas, 
equipamentos e colaboradores especializados em 
diversas valências. Tal não é a vocação da APD, nem 
os seus estatutos o permitem.

JA - Como resolveram, então, essa questão?

ML – Devido aos impedimentos estatutários da 
APD, em 1998 avançámos para a criação do CRID 
(Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes). 
Começámos com a área da saúde e a criação de 
empresas sociais a cargo de pessoas com deficiência. 
O CRID foi crescendo à medida das necessidades. Hoje 
atendemos diariamente 150 pessoas, nos tratamentos 
de fisioterapia em todas as suas valências, 57 utentes 
em CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), 15 
idosos dependentes no Centro de Dia e 21 em Apoio 
Domiciliário.

JA – Esses dados são impressionantes, sobretudo 
quando se pode constatar a qualidade das instalações 
e o cuidado dispensado às pessoas com deficiência 
que aqui vêm, como tive ocasião de presenciar na 
visita que me proporcionou. Para terminar tenho 
ainda três perguntas: como têm conseguido arranjar 
financiamento para a vossa obra; quais os principais 
problemas que se põem às pessoas com deficiência 
e famílias; como perspetiva a atividade da APD, neste 
contexto.     

ML – O financiamento tem sido fundamentalmente da 
Segurança Social, através de acordos de cooperação, 
como qualquer outra IPSS. O CRID tem também 
acordos com o Ministério da Saúde para a Medicina 
Física de Reabilitação. Também recebemos algum 
apoio da Câmara Municipal de Cascais, através de 
acordos e parcerias, no âmbito da Rede Social. 
Os problemas começam quando uma criança nasce, 
porque as mães não têm onde deixar os filhos. Não há 
creches inclusivas. E as mães que trabalham a recibo 
verde nem sequer têm direito à licença de maternidade. 
Depois, quando as crianças atingem a idade escolar, as 
escolas ainda não estão preparadas convenientemente 
para receber no ensino regular crianças com 
necessidades especiais. A situação piora quando os 
jovens terminam a escola. O que fazer quando nos 
vêm bater à porta depois dos 18 anos? Acontece que 
não temos capacidade nem verba disponível para dar 
resposta. Então as mães têm de ficar a cuidar deles em 
casa, e deixam de trabalhar. Resultado? A pobreza e os 
problemas sociais aumentam. 
Outra realidade social que é urgente resolver, há pais 
idosos, com baixas reformas, que são cuidadores dos 
filhos com deficiência, quando eles próprios necessitam 
também de cuidados.
Para dar resposta a algumas destas situações, o CRID 
em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, está 
a construir um Complexo Social, Integrado, inclusivo e 
intergeracional, na área da deficiência, das crianças e 
dos idosos.
Neste contexto pode desenvolver-se uma parceria 
da APD – Delegação de Cascais com o CRID, 
semelhante à que existe actualmente, partilhando 
técnicos, espaços e equipamentos. Por outro lado, a 
diversidade de pessoas apoiadas pelo CRID potencia 
um conhecimento alargado das dificuldades diárias das 
pessoas com deficiência, que ajuda à elaboração de 
uma visão integrada da problemática da deficiência e 
do caminho a seguir, questões de que se ocupa a APD 
no desenvolvimento da sua atividade específica e no 
cumprimento da sua missão.
Sem o trabalho árduo e cooperante de toda a nossa 
equipa, não seria possível atingir os nossos objectivos, 
com a qualidade por todos reconhecida.
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Apelamos à regularização do pagamento de 
quotas de todos os associados.
Por ti e pelos teus direitos, não deixes a tua 
associação morrer!

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

CONVOCATÓRIAS
Amadora 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 23 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delegação, 
sita na R. D. Luis da Cunha – Pai do Vento – 2755-283 
Alcabideche, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 
23 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 Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

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 22 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 
Actividades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Discussão e Aprovação do Regulamento 
do CAAAPD; 
Ponto 4. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 23 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 Actividades 
relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 
23 de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da 
Delegação, 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 
Actividades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 23 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 Actividades 
relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Amarante
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 06 de Abril de 2019. A mesa 
de voto funcionará na Sede da Delegação Local, 
sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo – 4600-281 
Amarante, estará aberta das 14.00 às 17,00 horas.
 

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 
20 de Fevereiro, pelas 18,00 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 Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Região Autónoma da 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 22 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 Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 23 
de Fevereiro, pelas 14,30 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 Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
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 23 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 
Actividades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 Janeiro de 2019
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 
24 de Fevereiro, pelas 14,00 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 
Actividades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Seixal
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 30 
de Março, pelas 13.30 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 Activi-
dades referente a 2018;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2018 da Delegação Local de 
Amarante;
Ponto 3. Apreciação e votação das Contas do Exercício 
de 2018 da Delegação Local do Seixal;
Ponto 4. Apreciação e votação do Relatório e Contas 
do Exercício de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 5. Vários.

Lisboa, 17 de Outubro de 2018
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

Porto
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 do Porto, para o dia 23 
de Fevereiro, pelas 14,00 horas, na Sede da Delega-
ção, 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 Activi-
dades relativo a 2018;     
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do Exer-
cício de 2018;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 21 de Janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo
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A excelência ao serviço dos micaelenses
Serviços de mecânica com 20% de desconto para 
sócios da APD
Em Ponta Delgada, ilha de S, Miguel, Açores, os 
associados da APD têm descontos nos serviços de 
excelência da Oficina mecânica Rui Pedro Oliveira.
Esta empresa realiza serviços em viaturas 
automóveis e afins (motores térmicos):
- Reparação de motores (diesel ou gasolina);

- Substituição de filtros de óleo de motor;
- Reparação de caixa de velocidades;
- Substituição de embraiagens;
- Substituição de fluidos de travões, direção, caixa 
de velocidades e diferencial;
- Substituição de pastilhas de travão;
- Substituição/reparação de travão;
- Alinhamento de direção;
- Diagnóstico de avarias computadorizadas no 

motor, direção, caixa de velocidades, airbag, ABS, 
informação ao condutor, etc.
Também se reparam pequenas máquinas, tais 
como:
- motoserras;
- motoroçadoras;
- máquinas agrícolas;
- etc.
Qualidade a preços vantajosos

Vendo cadeira elétrica G50 pouco uso 
para interior e exterior. 
1300 euros. 
Contato 935464652.

ANÚNCIOS

NOTÍCIAS

Ano de opções excludentes e conservadoras

Miniaturas da Rosa Cartões BP Bónus

Oficina mecânica Rui Pedro Oliveira

Cadeira Elétrica Mercedes 190D

É justo e oportuno reclamar, sem cedências, em 2019, uma efectiva, frutuosa e real mudança, reconstruindo, 
com carácter imediato, mecanismos seguros do direito ao diálogo e participação. 2018 foi cruelmente 
negativo, na opinião da Delegação Distrital de Évora da APD.

Balanço 2018

Concluído o ano 2018, não percebemos sinais de mudança e emerge a desilusão. 
Tornam-se evidentes as opções excludentes, conservadoras, acrescentando, ciclicamente, 
anúncios demagógicos, «medidazinhas» avulsas, desconjuntadas, incoerentes, afastadas 
de real prática inclusiva.
A mudança falhou! As promessas falharam! Ao contrário, foram reeditadas propostas do 
governo anterior. Enquanto faltar «real e efectiva participação», desfaçam-se as ilusões: 
acentua-se o rumo excludente…
Outro mito em decadência é a esperança posta na presença de pessoas com deficiência 
em «cargos de poder». Não as encontramos, não estão, nem se esperam. Esqueceram 
que foram dirigentes associativos, não deixam os «gabinetes», é pasmoso o seu medo 
de conhecer o terreno – lá onde as pessoas com deficiência sofrem! 
Os requisitos fundamentais da inclusão - saúde, educação, políticas sociais, emprego, 
transportes e outros direitos essenciais como diálogo/participação – ou retrocedem, ou 
declinam, por evidente estagnação… 
O balanço relativo ao ano 2018 é cruelmente negativo: o Governo renegou compromissos; 
o Parlamento – louvando honrosas excepções – diluiu as políticas sociais em diáfano 

discurso; os órgãos desconcentrados vegetam, contaminados por compadrios, clientelas, 
amiguismos; o poder local – salvo excepções – compraz-se em folclore/festinhas e 
esquece a temática social.
As ONG’S das Pessoas com Deficiência resignam-se, capitulam, navegam em espantoso 
torpor.
A Delegação Distrital de Évora (DDE)/APD no balanço feito em 2017 preveniu: Quem 
escutou a advertência? Quem acreditou em vãs promessas? Quem não entendeu a 
decadência de falsos mitos? Não descodificaram os sinais de retrocesso?
Todos os serviços vocacionados à inclusão são palco de inédita conflitualidade, visando 
suprimir direitos! «A inclusão é questão de direitos humanos»!
Nesta conjuntura retrógrada – Europa/Portugal – os discursos são credíveis? 
Que significa esta ignóbil calamidade face às migrações? Quantas pessoas com deficiência 
– sempre vulneráveis – sofrerão vexames, martírios intoleráveis, «pecados que bradam 
aos céus»? Quantas terão perdido a «sagrada vida»? Que significam para esta elite tão 
decadente, quanto cruel, os direitos humanos? Quem são, neste contexto de horrores, 
os verdadeiros paladinos da União Europeia?

Faço trabalhos de artesanato em 
trapilho, (cestos, organizadores de 
roupa, bases para mesa, etc.), de 
várias formas, cores e motivos. Rendas 
e bordados para o que desejarem em 
jeito de fada do lar e também coisas 
para bebé em malha.
Os interessados podem recorrer à 
página:
https://www.facebook.com/m196012/

A APD tem cartões BP Bónus para os 
associados que os solicitarem.
O Cartão BP Bonus inclui: um desconto 
imediato de 6 cêntimos em litro. É um 
cartão de desconto e não de pagamento. 
Cada car tão só pode efe tuar  um 
máximo de 5 abastecimentos diários 
e o desconto não é acumulável com 
outras promoções da BP.

Vendo Mercedes 190 D, de 1995, caixa 
automática, em muito bom estado. 
Inspeção com validade até Jan/2020. 
Tem mala para cadeira de rodas.
Preço: € 900, negociável.
Contacto 916558926.

Elevador de transferência
Existe um elevador de transferência, para que uma 
pessoa sem mobilidade possa ser transferida, sem 
esforço, da cadeira de rodas para o automóvel.
o aparelho da foto vai montado num espigão que 
existe no carro, um Citroen Picasso do ano de 2004.
Muito pouco utilizado e, entretanto, a pessoa faleceu, 
pelo que será vendido (bastante abaixo do preço de 

mercado). Vendo a viatura com o aparelho montado.
Se tiverem alguém com interesse posso mandar fotos, 
ou mostrar na zona de Lisboa ou margem sul.
Se conhecerem alguém com interesse, não tenho 
problema e
podem experimentar para ver se se adapta à pessoa.
Carlos Alvarez
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Em audiência concedida à APD, a Secretária de Estado 
da Inclusão das Pessoas com Deficiência informou que 
vai ser publicada legislação que alarga a atribuição do 
Complemento Solidário para Idosos aos pensionistas de 
invalidez com incapacidade igual ou superior a 60% cuja 
certificação não tenha sido emitida ou requerida antes dos 
55 anos de idade, tal como a APD tinha requerido.
Sobre a questão, colocada pela APD, de estarem a ser 
cobradas as consultas dos centros prescritores de produtos 
de apoio, a Secretária de Estado informou que está a 
ser feito o levantamento dos centros que cobram estas 
consultas.
Já quanto à proposta da APD de antecipação da idade 
da reforma, a Secretária de Estado deu conhecimento da 

proposta do Bloco de Esquerda para ser constituído um 
Grupo de Trabalho para avaliar a matéria em 2019. É o 
que se chama chutar para canto.
Presidente e tesoureiro da APD, que estiveram presentes à 
reunião, comprometeram-se ainda a reenviar vários ofícios 
que, pelos vistos perderam-se nos corredores do poder. 
Esses ofícios versavam sobre a comissão de manutenção 
das contas cobradas pela Caixa Geral Depósitos, sobre 
as novas regras do cartão de estacionamento e sobre o 
pagamento dos produtos de apoio de absorção de fezes 
e urina.
Eis uma reunião que atira a resolução de demasiadas 
matérias para um futuro incerto, o que não é nada bom 
sinal. O “nim” nunca resolveu coisa nenhuma.
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Atletas com deficiência ganham 
medalhas em competições internacionais

DESPORTO

Bronze no Mundial de Surf
Marta João Paço, cega de nascença, conquista bronze no 
Mundial de Surf adaptado, aos 13 anos. A atleta afirma que 
a modalidade lhe garante uma sensação de liberdade. Este 
é primeiro prémio nacional na modalidade. O espantoso é 
que Marta João Paço só pratica surf há pouco mais de um 
ano e, em dezembro do ano passado bate a concorrência 
e traz a medalha de bronze. É apenas a segunda vez que 
Portugal participa nesta competição internacional.

Campeão Europeu de Andebol
Noutro campo, Portugal sagra-se Campeão Europeu 
de Andebol em cadeira de rodas, com 50% de atletas 
pertencendo à APD. O feito foi alcançado em Leiria, no 
passado mês de dezembro, com uma vitória sobre a Croácia 
por expressivos 20-7. Portugal já tinha ficado em segundo 
lugar na competição em 2015 e 2016.

Campeão Europeu de Futsal
A seleção portuguesa de futsal para atletas com síndrome 
Down sagrou-se campeã da Europa ao derrotar na final a 
anfitriã Itália, por 4-0, numa competição que decorreu em 
Terni, a 15 de novembro do ano passado. Portugal, que 
compete com uma seleção da Associação Nacional de 
Desporto para Deficiência Intelectual (ANDDI), terminou 
a competição com quatro vitórias e uma derrota.

Informamos que a Delegação Distrital do Porto levará 
a efeito no dia 23 de fevereiro a Assembleia Distrital e 
Apresentação do Relatório de Atividades e Contas do 
ano 2018. No mesmo dia, terá lugar o almoço convívio.

Colónia de Férias 2019
A Direcção da Delegação Distrital de Braga da Associação 
Portuguesa de Deficientes, informa que a realização da 
Colónia de Férias 2019 será realizada no mesmo espaço 
dos anos anteriores, Colónia de Férias da Arvore. 
Desta feita, a pretensão é realizá-la entre 1 de Julho a 15 
de Julho, uma vez que os participantes têm solicitado mais 
tempo que os habituais 7 ou 10 conseguidos ante-riormente.
Aos interessados, informamos que devem contactar a 
Delegação para envio da do-cumentação inerente necessária, 
assim como informarem-se dos valores e formas de 
pagamento.

Passeio Anual
A Delegação Distrital de Braga da Associação Portuguesa de 
Deficientes informa os seus sócios, familiares e amigos, que 
tem agendado para o dia 18 de Maio ou dia 8 de Junho o seu 
Passeio Anual, estando apenas dependente da confirmação 
do Município para cedência das viaturas.
Para obter mais informações assim como o local a visitar, 
queiram os interessados en-trar em contacto com os serviços 
da Delegação (info@apdbraga.pt) (253 275959).

Odivelas venceu a corrida para capital europeia do Desporto 
2020, batendo Anadia e Penafiel. A vitória vai potenciar e 
alavancar ainda mais o desporto no concelho de Odivelas.

AGENDA

APD Porto

APD Braga

Odivelas vai ser capital 
europeia do desporto 2020

Esperava-se mais          

NOTÍCIAS

Oxfam denuncia aumento das desigualdades em DAVOS
A Oxfam, ONG antipobreza, no relatório que apresentou 
a 21 de Janeiro denuncia: “os 26 indivíduos mais ricos 
do Mundo concentram riqueza equivalente ao património 
conjunto de 3,8 mil milhões de pessoas, ou seja 50% 
da população mundial; em 2018, as fortunas bilionárias 
aumentaram 2,5 mil milhões de dólares por dia! enquanto 

o património dos 3,8 mil milhões de pobres diminuía de 
500 milhões de dólares por dia. No relatório a Oxfam 
denuncia, também, que os Governos financiam cada vez 
menos os serviços públicos e fracassam em taxar os mais 
ricos, fazendo recair a carga fiscal sobre os mais pobres 
através de impostos sobre o consumo, como o IVA.” 

Contribua com 0,5% do seu IRS e 15% do IVA para a 
Associação Portuguesa de Deficientes. No Modelo 3 
– Quadro 11 na opção “Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social ou Pessoas Coletivas ou Privadas de 
Utilidade Pública” -  coloque o NIF da APD: 501129430 
e assinale com uma cruz os quadros do IRS e do IVA.

Apoie a APD


