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A saga dos produtos de 
apoio continua…

APD Leiria Penta campeão 
nacional em ACR6

A união faz a força - APD e 
trabalhadores juntos na luta 
por acessibilidades

Dar voz a quem não tem voz 
- Entrevista a Luís Oliveira
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25 de Abril e 1.º de Maio são duas datas que nos são caras 
porque representam a consagração de direitos indissociáveis 
da dignidade humana, direitos conquistados arduamente, 
com lágrimas, suor e sangue de muitas gerações. Essas 
datas representam a rutura com a mentalidade de com-
partimentação social ditada pela classe de origem e pelo 
género e que impunha uma conformação a padrões físicos 
e comportamentais determinados por uma elite retrógrada 
que obrigava os pobres a uma vida de subserviência e 
segregava as pessoas com deficiência. Por isso a APD 
festejou com empenho e alegria o 25 de Abril, desfilando 
mais uma vez na Avenida da Liberdade, e o Jornal Asso-
ciação entrevistou o dirigente Luís Oliveira, cuja história 
de vida ilustra bem as portas que Abril abriu.
No entanto, nem tudo são cravos! A escola inclusiva ainda 
não é para todos, continuamos a ter um país não acessível 
para as pessoas com deficiência, o acesso à saúde sofre 
com as listas de espera e os tratamentos de recuperação 
são frequentemente tardios e insuficientes, o processo de 
atribuição e financiamento dos produtos de apoio apresenta 
falhas inadmissíveis e o tempo de espera é geralmente 
inadequado às necessidades, as quotas de emprego para 

as pessoas com deficiência continuam a não ser cumpri-
das, a inclusão no mercado de trabalho dos jovens com 
deficiência é residual, o desporto adaptado carece de 
apoios suficientes e eficazes e é praticamente inexistente 
no meio escolar, muitas famílias com pessoas deficientes 
continuam em situação de grande pobreza e precariedade 
social. Em suma, não estão garantidas as condições que 
permitam às pessoas com deficiência “a participação e 
inclusão plena e efetiva na sociedade”, condições a que o 
Estado português está obrigado a proporcionar por força da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
ratificada em 2009. 
Consciente desta situação, a APD procura desenvolver um 
trabalho de esclarecimento junto dos deputados e grupos 
parlamentares da Assembleia da República, incluindo a 
apresentação de propostas orientadas para a melhoria das 
condições e qualidade de vida das pessoas com deficiên-
cia. Neste âmbito, a APD voltou a apresentar uma série de 
propostas em sede do Orçamento de Estado, para 2019, 
que incluíam medidas de combate à pobreza, de justiça 
fiscal, de promoção do emprego, da educação inclusiva e do 
desporto escolar adaptado, de melhoria das acessibilidades 

e da antecipação da idade da reforma, sem penalização, 
para os trabalhadores com deficiência. Infelizmente, ne-
nhuma das nossas propostas foi contemplada! Não porque 
as propostas da APD não fossem justas ou não fossem 
exequíveis. Bem pelo contrário, pois foram bem acolhidas 
e até elogiadas pelos deputados a que tivemos oportuni-
dade de as apresentar. O problema reside nas prioridades 
de despesa pública, face aos constrangimentos do défice 
orçamental que é imposto por critérios economicistas da 
União Europeia sem base científica ou racional, pois nin-
guém consegue explicar porque o défice tem de tender para 
zero, pondo em risco o aumento da capacidade produtiva 
e, portanto, da criação de riqueza nacional.
Resta-nos continuar o nosso trabalho de esclarecimento, de 
diálogo com as instituições democráticas mas, também, de 
pressão sobre os responsáveis pela definição e execução 
das políticas públicas. Ao nível individual é necessário 
reforçar a participação associativa e cívica, refletindo e 
ponderando sobre as escolhas que fazemos. No dia 26 de 
Maio, temos oportunidade de demonstrar quais as nossas 
escolhas e preferências políticas. Oportunidade a não perder.

Nem tudo são cravos
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Despacho n.º 1056/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série 
II de 2019-01-30 118813185
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do 
trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes 
na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano de 
2019;
Decreto Regulamentar n.º 2/2019 - Diário da República n.º 
25/2019, Série I de 2019-02-05
Estabelece as regras para a fi xação da prestação a atribuir na 
situação de pré-reforma que corresponda à suspensão da prestação 
de trabalho em funções públicas;
Portaria n.º 50/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 
2019-02-08
Portaria que defi ne o fator de sustentabilidade e idade normal de 
acesso à pensão de velhice;
Despacho n.º 1470/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série 
II de 2019-02-11
Defi ne os critérios, regras e formas de apoio público prestado pelo 
Estado às estruturas de atendimento, respostas de acolhimento 
de emergência e às casas de abrigo, quando fora do âmbito do 
subsistema de ação social
Lei n.º 12/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série I de 
2019-02-12
Proíbe e pune o assédio no arrendamento, procedendo à quinta 
alteração ao Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela 
Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro;
Lei n.º 13/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série I de 
2019-02-12
Medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre 
arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade 
do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de 
especial fragilidade;
Decreto Regulamentar n.º 3/2019 - Diário da República n.º 
30/2019, Série I de 2019-02-12
Regulamenta a composição, competência e funcionamento da 
Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profi ssionais;
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2019/A - Diário da República 
n.º 30/2019, Série I de 2019-02-12
Décima segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
8/2002/A, de 10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.os 22/2007/A, de 23 de outubro, 6/2010/A, de 23 de 
fevereiro, 3/2012/A, de 13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de maio, 
2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A, 
de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de 
janeiro, 3/2017/A, de 13 de abril, e 1/2018/A, de 3 de janeiro, que 
estabelece o regime jurídico da atribuição do acréscimo regional à 
retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de 
pensão e da remuneração complementar regional;
Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2019/A - Diário da Repúbli-
ca n.º 30/2019, Série I de 2019-02-12

Programa «Berço de Emprego»;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019 - Diário da 
República n.º 31/2019, Série I de 2019-02-13
Aprova o Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na 
Administração Pública 2020;
Decreto-Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I 
de 2019-02-14
Altera o programa Modelo de Apoio à Vida Independente;
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/M - Diário da República 
n.º 33/2019, Série I de 2019-02-15
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar 
na Região Autónoma da Madeira;
Despacho n.º 1704/2019- Diário da República n.º 33/2019, Série 
II de 2019-02-15
Designa os membros da Comissão Nacional de Coordenação da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados;
Decreto-Lei n.º 29/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I 
de 2019-02-20
Estabelece a atualização da base remuneratória da Administração 
Pública;
Portaria n.º 69/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série I de 
2019-02-26
Procede à regulamentação das modalidades educativas de ensino 
individual e de ensino doméstico previstas, respetivamente, nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 
6 de julho;
Portaria n.º 71/2019 - Diário da República n.º 42/2019, Série I de 
2019-02-28
Portaria que fi xa os valores do complemento extraordinário para 
pensões de mínimos de invalidez e velhice do sistema de segurança 
social;
Portaria n.º 72-A/2019 - Diário da República n.º 43/2019, 1º 
Suplemento, Série I de 2019-03
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 17/2019, de 15 de janei-
ro, que fi xa os preços a praticar nas unidades de internamento e de 
ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados;
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2019/M - Diário da República 
n.º 55/2019, Série I de 2019-03-19
Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 35/2006/M, 
de 17 de agosto, que adapta à Região Autónoma da Madeira o 
regime que regula a atividade de transporte de doentes;
Resolução da Assembleia da República n.º 40/2019 - Diário da 
República n.º 56/2019, Série I de 2019-03-20
Recomenda ao Governo medidas de promoção da igualdade remu-
neratória entre homens e mulheres;
Portaria n.º 87/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série I de 
2019-03-25
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;
Portaria n.º 91-A/2019 - Diário da República n.º 60/2019, 1º 
Suplemento, Série I de 2019-03-26
Altera as condições de atribuição do Passe Social+, estabelecidas 
na Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro, alterada pela Portaria 
n.º 36/2012, de 8 de fevereiro;
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 6/2019/M - Diário da República n.º 61/2019, Série I de 
2019-03-27
Adapta o edifício da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira para garantir a plena acessibilidade por pessoas portadoras 
de defi ciência;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2019 - Diário da 
República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28
Aprova o Programa Regressar;
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 8/2019/M - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 
2019-03-28
Exige ao Governo da República a regulamentação, no prazo 
máximo de 60 dias, do subsídio social de mobilidade no transporte 
marítimo entre o continente português e a Região Autónoma da 
Madeira;
Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-
03-29121712771
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
Estabelece uma presunção de entrada legal na concessão de 
autorização de residência para o exercício de atividade profi ssional, 
procedendo à sétima alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que 
aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afasta-
mento de estrangeiros do território nacional;
Portaria n.º 95/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 
2019-03-29
Alteração da Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro
Declaração de Retifi cação n.º 11/2019 - Diário da República n.º 
67/2019, Série I de 2019-04-04 
Declaração de retifi cação à Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, 
«Medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre 
arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade 
do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de 
especial fragilidade»
Decreto-Lei n.º 46/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série I 
de 2019-04-10
Altera o regime jurídico do Programa de Estágios Profi ssionais na 
Administração Local
Portaria n.º 117/2019 - Diário da República n.º 75/2019, Série I de 
2019-04-16
Defi ne o regime excecional de comparticipação nos medicamentos 
que incluem a substância ativa somatropina (hormona do cresci-
mento), no tratamento de doentes com as situações patológicas 
previstas no artigo 2.º;

LEGISLAÇÃO

A união faz a força! 
APD e trabalhadores juntos na luta por acessibilidades
Os trabalhadores da Conservatória de Paredes fi zeram greve nos dias 22, 23 e 26 de 
Abril em protesto pela falta de equipamentos e de condições de segurança e contra 
a indiferença do Ministério da Justiça e do Instituto dos Registos e do Notariado 
face à avaria da plataforma de cadeira de rodas, que se mantém há mais de cinco 
meses. Em entrevista à SIC, o representante sindical explicou que para alcançarem 
o 1.º andar, onde se situa a Conservatória, as pessoas com mobilidade reduzida têm 
de utilizar uma plataforma de cadeira de rodas. Como essa plataforma se encontra 
avariada as pessoas com mobilidade reduzida deixaram de ter acesso à Conser-
vatória. O Presidente da Direção da Delegação Local de Paredes da APD, Adão 
Barbosa, também entrevistado pela SIC, denunciou o incumprimento da legislação 
sobre acessibilidade que obriga todos os serviços públicos e privados a garantirem 
a mobilidade das pessoas com defi ciência em condições de conforto e segurança.
A APD ofi ciou o Instituto dos Registos e Notariados alertando para a necessidade 
urgente de reparação da plataforma elevatória da Conservatória de Paredes e ainda 
sobre a obrigação do Instituto em tornar acessíveis todas as conservatórias do País.
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EDITORIAL

Maio, mês das fl ores, celebrado na Antiguidade como mês da fertili-
dade e do amor, inicia-se sob o signo do Dia Internacional do Traba-
lhador – o 1.º de Maio, dia em que os trabalhadores de todo o mun-
do se manifestam, em comunidade com todos os outros homens e 
mulheres que lutam por condições de vida dignas, para reclamar 
empregos devidamente remunerados, em condições de liberdade, 
equidade e segurança.  
A decisão de comemorar o 1.º de Maio, como Dia Internacional do 
Trabalhador, foi tomada no decurso de um Congresso Internacional 
de representantes do movimento operário, realizado em 1889, em 
Paris. A escolha do dia 1 de Maio foi feita em homenagem aos márti-
res de Chicago violentamente reprimidos por liderarem a luta de pro-
testo contra a jornada de 13 horas de trabalho diário e reclamarem 
a jornada de 8 horas, em Maio de 1886! Essa luta, que está na base 
da criação das associações sindicais, mantém-se atual porque direi-
tos arduamente adquiridos voltam a ser negados enquanto outros 
estão ameaçados ou são pura e simplesmente ignorados.    
O endeusamento das chamadas leis do mercado (a célebre “mão 
invisível”) como fator regulador da vida económica e social tem 
acentuado a perspetiva de redução dos trabalhadores a meros fato-
res de produção destituindo-os da dignidade humana. Nesta pers-
petiva os trabalhadores devem ser facilmente descartáveis, o mais 
baratos possível e obrigados a sacrifi car a sua vida social e familiar 
aos interesses da produção de lucros para os chamados investido-
res. Tais objetivos têm sido alcançados através da desregulamenta-
ção, ou seja, pela remoção ou simplifi cação dos instrumentos legais 
que restringem as operações das forças de mercado, de forma a 
proteger os mais fracos e a garantir-lhes condições de vida dignas. 
No âmbito do mercado de trabalho, a desregulamentação tem-se 
desenvolvido através de duas vertentes complementares, a saber, 
fl exibilização do emprego e desmontagem da contratação coletiva, 
tendo como resultado a precarização do emprego e a fragilização 
da ação sindical. 
Os apologistas das políticas de desregulamentação apresentam-
-nas como indispensáveis ao aumento da competitividade econó-
mica que dizem ser a força motriz do desenvolvimento face à globa-
lização dos mercados. Contudo, em estudos publicados em 2015, 
mesmo o FMI (um dos principais arautos das políticas de desre-
gulamentação) admitiu não haver qualquer relação evidente entre 
desregulamentação do mercado de trabalho e aumento do potencial 
de crescimento económico. Ao contrário, os efeitos perniciosos da 
desregulamentação/liberalização do mercado de trabalho são por 
demais evidentes. Segundo a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), em 2018, mais de 36% dos trabalhadores laboraram 
em excesso, mais de 48h semanais. Em suma, voltando a imperar 
a lei do mais forte na contratação laboral, aumenta a liberdade do 
empregador em determinar as condições de contratação e remune-
ração dos trabalhadores que fi cam desprotegidos, com a vida social 
e familiar subordinada às incertezas da precariedade, sempre sob a 
ameaça do desemprego e da falta de proteção social. 
Assim, quando a 26 de Maio nos preparamos para eleger os nossos 
representantes no Parlamento Europeu, é importante ter presente 
que a União Europeia continua a defender a fl exibilização do mer-
cado de trabalho e que as reformas estruturais propostas/impostas 
com o pretexto de se aumentar a produtividade têm como pedra de 
toque a desregulamentação do mercado. 
Esta política tem vindo a ser desenvolvida desde 2000, quando os 
responsáveis políticos europeus elaboraram a famosa Estratégia 
de Lisboa de tornar a UE a economia mais competitiva do mundo. 
Considerando a fl exibilidade do mercado de trabalho essencial à 
promoção da inovação, argumentam que se o mercado puder de-
mitir trabalhadores com facilidade, as empresas inovadoras serão 
capazes de atrair os trabalhadores que necessitam para expandir os 
seus negócios. Além disso, o fi m do sistema de negociação coletiva 
tornaria maiores as diferenças salariais, levando os melhores traba-
lhadores a deixar as empresas em declínio e a procurar emprego 
nas empresas inovadoras, as quais face ao aumento dos potenciais 
candidatos a emprego poderiam, por sua vez, reduzir os salários 
e, por este meio, aumentar a sua competitividade!  É a conhecida 
tese da "destruição criativa" que tem produzido um escandaloso e 
dramático aumento das desigualdades, levando a que, atualmente, 
a pobreza afete mais de um quarto da população europeia. 

Helena Rato

Apoio a Estudantes 
com Necessidades Educativas 
Especiais na Universidade de Lisboa

António Carrasco Caeiro 
aclamado sócio honorário da APD

O 1.º de Maio, as eleições para 
o Parlamento Europeu e a 
Estratégia de Lisboa

São sócios honorários os que desinte-
ressadamente praticaram atos de relevo 
na luta das pessoas com defi ciência. 
António Carrasco Caeiro fi liou-se na APD 
em 22 de Agosto de 1978 e desde então 
não deixou de apoiar com dedicação e 
zelo os ideais humanistas deste projecto 
singular. Mesmo nas horas mais difíceis 
que marcaram o percurso da Associação 
o “Chefe Caeiro” estava presente com o 
seu sorriso calmo e palavras de incentivo. 
Integrou a Direcção Nacional em vários 

mandatos nunca se furtando às suas 
obrigações enquanto dirigente. Calmo e 
respeitador foi o melhor dos companhei-
ros de luta e o melhor dos superiores 
hierárquicos. 
Acompanhou a equipa de desporto de 
Lisboa, ao longo de várias épocas des-
portivas, vibrando com as suas vitórias e 
incentivando os atletas a ir sempre mais 
alto, mais longe, mais rápido. 
Está na altura da Associação Portugue-
sa de Defi cientes retribuir, ainda que de 
forma singela, a dívida que tem para com 
o Homem que faz parte da sua história e 
se confunde com ela.
Pela forma desinteressada como contri-
buiu para a promoção e defesa dos di-
reitos das pessoas com defi ciência, bem 
como para consolidar o prestígio da APD, 
a Assembleia Geral, reunida no dia 30 de 
março, atribuiu, por unanimidade e acla-
mação, o título de SÓCIO HONORÁRIO 
ao dirigente António Carrasco Caeiro.

No dia 9 de Maio, a APD participou na 
sessão de esclarecimentos sobre Apoio a 
Estudantes com Necessidades Educativas 
Especiais, realizada na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e organizada 
pelo NAPE (Núcleo de Apoio ao Estudante) 
O NAPE, coordenado por Lília Pires, tem 
como objetivo apoiar os estudantes ao longo 
do seu processo educativo, dinamizando 
atividades e prestando formação orientadas 
para a promoção do sucesso académico e 
do desenvolvimento pessoal dos alunos.
Durante a sessão de esclarecimentos foram 
apresentadas diversas informações sobre 
como aceder ao ensino superior, através 
concurso nacional, recorrendo ao contingen-
te especial para candidatos com defi ciência, 
designadamente, quais os documentos a 
apresentar e os apoios disponíveis da fa-
culdade e da universidade. O contingente 
especial do concurso nacional consiste em 
4% das vagas na 1ª fase do concurso e 2% 
na 2ª fase. 
Ao longo da sessão foram anunciados os 
seguintes apoios prestados pela Faculda-
de: prioridade no processo de inscrição, 
matrícula e escolha de turmas, em função 
da condição do estudante; acolhimento e 
acompanhamento durante o percurso 
académico; adaptação de materiais e 
disponibilização de formatos acessíveis 

aos alunos (Braille ou formato digital); es-
tacionamento reservado; aconselhamento 
e cuidados de saúde; outros apoios perso-
nalizados nas atividades diárias dos alunos 
que requerem o estatuto de alunos com 
necessidades educativas especiais.
Ao nível da Universidade de Lisboa, foi 
informado que dispõe de intérpretes de 
Língua Gestual Portuguesa e que a 
RedeNEE disponibiliza informação sobre o 
responsável ou pessoa de contacto de cada 
uma das faculdades para esclarecimentos 
sobre o apoio necessário; o Balcão IncluIES 
da DGES (Direção Geral do Ensino Superior) 
também disponibiliza informação sobre as 
instituições e os apoios para as pessoas 
com defi ciência. 
Infelizmente, as notícias sobre bolsas de 
estudo não são boas. Atualmente as bolsas 
cobrem na íntegra o valor da propina de 
qualquer ciclo de ensino. Mas, no futuro, as 
bolsas atribuídas aos ciclos de mestrado e 
doutoramento terão um limite, equivalente 
ao valor da propina efetivamente paga nos 
ciclos de licenciaturas e licenciaturas com 
mestrados integrados. Ou seja, os alunos 
do ciclo de mestrado e doutoramento terão 
de pagar do seu bolso a diferença entre o 
valor fi xado pelo Ministério e o valor real 
da propina. 
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JA (Jornal Associação) – Luís, disseste-me há pouco 
que tinhas uns 22 anos quando descobriste a APD. 
Como foi esse encontro? 

Luís – Foi através do desporto adaptado. Nessa 
altura eu estava a frequentar um curso de formação 
profi ssional na UCNOD (União Coordenadora Nacional 
das Organizações de Defi cientes) e aí conheci o António 
Canhoto, então dirigente da APD, que me convidou 
para integrar a equipa de basquetebol da APD, em 
cadeira de rodas. Fiquei entusiasmado! Porque sempre 
fui muito ligado no desporto apesar de ter adquirido a 
defi ciência muito cedo, ainda era bebé.

JA – O que aconteceu?

Luís – Nasci em 1963. A data é importante porque 
nos transporta ao que era a vida de muitas famílias 
portuguesas nessa altura. A minha, era uma família 
numerosa e muito pobre. O meu avô materno era 
arrendatário de uma quinta que fi cava no Lumiar. 
Vivíamos num barracão que já tinha sido um palheiro, 
onde não havia saneamento básico, nem eletricidade. 
Eu sou o mais novo de cinco irmãos. Aos oito meses 

de idade fui atacado pelo vírus da poliomielite que me 
deixou sequelas nos membros inferiores, levando a um 
grau de incapacidade de 70%.

JA – Mas quando nasceste, em 1963, não havia já a 
vacina contra a poliomielite?

Luís – Sim, segundo informação disponível, a partir de 
1960 já se praticava a vacinação contra a poliomielite, 
em Portugal. Mas a vacinação não chegava a todos, 
sendo que o primeiro programa nacional de vacinação 
só começou em 1965. A assistência médica infantil para 
as famílias pobres era praticamente inexistente. O único 
apoio disponível eram os lactários, geralmente a cargo 
das misericórdias e essencialmente vocacionados para 
distribuir leite às crianças pobres. Para teres uma ideia, 
quando adoeci a minha mãe carregou-me ao colo até 
ao Hospital de Santa Maria, a pé. Anos antes tinha 
vivido o mesmo drama com a minha irmã! 

JA – Foram tempos difíceis para vocês, direi mesmo 
dramáticos pelas consequências da poliomielite pois, 
pelo que sei, o tratamento era muito violento.

Luís – Sem dúvida! Depois de alguns meses de 
internamento no Hospital Santa Maria, voltei a ser 
internado no Hospital Ortopédico de Sant’Ana, na 
Parede, onde fi quei até aos seis anos. Durante esse 
tempo, basicamente fi cava deitado de costas com as 
pernas esticadas e imobilizadas, presas a extensores 
com pesos nas pontas.

JA – Isso era uma verdadeira tortura e para uma criança 
de tão tenra idade… nem consigo imaginar!

Luís – Pois… Mas na altura era a única terapêutica 
utilizada para tentar diminuir a defi ciência dos membros 
inferiores. De qualquer forma não guardo nenhuma 
recordação desse tratamento, guardo apenas um calo 
na parte traseira do crânio, provavelmente devido a 
tentar mudar de posição fazendo força com a cabeça.

JA – E depois de saíres do Hospital de Sant’Ana, como 
foi a tua vida?

Luís – Quando saí do Hospital voltei para o convívio da 
família. Embora, tenha sido por pouco tempo, guardo 
boas recordações desse período e um sentimento 
de bem-estar pelo carinho que me dispensavam e a 
atenção dos meus irmãos que procuravam integrar-me 
nas suas brincadeiras. Mas quando tive de ir para a 
escola tudo mudou!
Onde morávamos não havia nenhuma escola que 
eu pudesse frequentar. A minha mãe, sempre muito 
preocupada com o meu futuro, conseguiu que fosse 
admitido na escola da Liga Portuguesa dos Defi cientes 

Motores (LIGA), onde fi quei em regime de internato 
porque a carrinha da LIGA não tinha acesso ao lugar 
onde eu vivia. Iniciei, assim, o período mais traumático 
da minha vida!

JA – Essa experiência foi assim tão má? Porquê? Que 
marcas te deixou?

Luís – O lar da LIGA não tinha condições para pessoas 
com defi ciência motora, pois tínhamos de subir (e, claro, 
descer) uma escada íngreme com muitos degraus, pelo 
que as crianças com mais elevado grau de incapacidade 
motora quase se arrastavam, degraus acima e degraus 
abaixo. O regime disciplinar do internato era muito 
severo, sem atender às necessidades e particularidades 
de cada uma das sete a oito crianças que lá viviam. 
Mas, sobretudo, a governanta/diretora era uma pessoa 
sem a mínima preparação para lidar com aquelas 
crianças que tratava com grande brutalidade e que me 
tinha sempre à mão para me infl igir castigos cruéis, ao 
mínimo deslize.

JA – Tinha-te sempre à mão? Como assim?

Luís – Literalmente! Por exemplo, no refeitório fi cava 
sentado ao lado direito dela, para mais facilmente me 
dar uma chapada e não só! Recordo-me de uma vez em 
que a sobremesa era arroz doce e, como eu manifestei 
insatisfação com a porção que me pôs no prato, 
enraivecida, obrigou-me a comer uma enormíssima 
pratada de arroz doce, apesar das minhas lágrimas. 
Também me obrigava a vestir uma camisa feita de 
um tecido de cortinados que me provocava terríveis 
alergias e, como castigo, obrigava-me a rezar o terço 
de joelhos e braços abertos em cruz!

JA – Estava-se, então, muito longe do conceito de 
escola inclusiva.

Luís – Sem dúvida! e essa ausência manifestava-se 
nos métodos de ensino, desadequados e por vezes 
bárbaros. Eu tinha difi culdades com algumas palavras, 
talvez por dislexia, e para corrigir o erro obrigavam-
me a escrever a palavra muitas vezes, tantas que me 
distraía, voltava a cometer o mesmo erro e o castigo 
prolongava-se indefi nidamente. Cansado e revoltado, 
chorava lágrimas amargas que caíam sobre o caderno 
esborratando a escrita e dando azo à continuação da 
punição. Tal “pedagogia” provocou-me grande repulsa 
pela escola, com consequências naturalmente nefastas 
sobre o meu percurso académico.

JA – No entanto, não perdestes o gosto pela leitura…

Luís – Tens razão, sempre gostei muito de ler. Aos 14/15 
anos já lia Dostoiévsky. Chegava a fi car até altas horas 

CENTRAIS

Dar voz a quem não tem voz - Entrevista a Luís Oliveira

Desta vez voltamos a Lisboa para entrevistar Luís Oliveira, tesoureiro da Direção Nacional e atleta nas 
equipas de basquete e andebol da APD – Lisboa. Luís tem 55 anos, ao longo dos quais foi resistindo à 
adversidade e às injustiças sociais com coragem, determinação e até mesmo teimosia sempre marcada pela 
solidariedade ativa com os seus companheiros e por uma enorme alegria de viver.

Resistência e Solidariedade 
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da noite a ler, sem dormir. Mas nessa altura já vivia em 
casa e andava no liceu. A minha vida tinha melhorado 
muito desde que deixei o regime de internato na LIGA, 
quando com a abertura do 1.º troço da Av. Padre Cruz, 
em 1972, a carrinha passou a ter acesso até junto à 
quinta onde vivia a minha família.

JA – Entretanto, tinha havido o 25 de Abril…

Luís – Sim, tinha eu 11 anos. Lembro-me de estar à 
espera da carrinha da LIGA e a minha mãe vir a correr 
dizer-me que não havia escola porque tinha havido 
uma Revolução. Foi uma alegria! Imagina, poder ficar a 
brincar em vez de ir às aulas da LIGA!

JA – Além dessa alegria de puto que mais te trouxe o 
25 de Abril?

Luís – Muita coisa, a mim e aos outros. Com o 25 de 
Abril abriram-se à sociedade novos horizontes pautados 
por um espírito de justiça no sentido de possibilitar o 
acesso à cultura a todas as pessoas. Isso refletiu-se 
logo, até nos métodos pedagógicos da LIGA que se 
tornaram mais abertos às diferenças. Outro exemplo 
que posso dar, por o ter vivenciado, foi a dinamização 
cultural das coletividades. A Academia Musical 1.º de 
Junho de 1893, situada no Lumiar, melhorou muito a 
biblioteca Cesário Verde com livros de autores clássicos 
oferecidos pela Gulbenkian. Pude, assim, satisfazer o 
meu apetite pela leitura. Foi, também, nessa Academia 
que iniciei a minha atividade cívica, primeiro atuando 
no grupo de teatro e, mais tarde, tornando-me dirigente 
desse grupo. Recordo-me, ainda, de acompanhar 
os meus irmãos a Comícios em que atuava o GAC 
(Grupo de Ação Cultural) com músicas de intervenção 
que me empolgavam. Os meus irmãos eram muito 
intervenientes e através do meu irmão mais velho, em 
1978, acompanhei a ocupação do Asilo para a Infância 
Desvalida onde se instalou o Centro de Saúde, uma 
creche e um Centro de Alfabetização.  Aí vivi uma 
experiência que ainda hoje me dá grande autoestima. 
Tinha eu 15 anos e a professora pediu-me para a 
substituir durante uma aula porque tinha de se ausentar 
com urgência. Ensinar aquelas pessoas, adultos com 
grande experiência de vida, encheu-me de orgulho e 
despertou-me um grande sentido de responsabilidade 
para com o próximo; criei laços afetivos com os meus 
“alunos”.

JA – Mas pouco tempo antes tinhas voltado a estar 
internado, creio… Podes esclarecer?

Luís – Na realidade, estive internado mais duas vezes, 
sempre no Hospital Ortopédico da Parede: primeiro 
em 1973, portanto antes do 25 de Abril, e depois em 
1976/77.  Fui internado em 1973 para ser operado 
ao joelho com o intuito de melhorar a capacidade de 
marcha. A operação foi um sucesso, enquanto o pós-
operatório correu muitíssimo mal por incúria e desleixo 
dos serviços. Em suma, fiquei pior pelo que me 
chamaram três anos depois para tentarem recompor a 
falha. Neste segundo internamento fiquei na enfermaria 
dos homens, onde conheci pessoas com fortes 
opiniões políticas, por vezes divergentes e que por isso 
discutiam. Essas discussões e as conversas que tive 

com o Ti Chico, algarvio, pescador de Olhão, ajudaram 
a formar a minha consciência cívica, a perceber melhor 
as transformações políticas e sociais que estavam a 
ocorrer. 

JA – Além dos exemplos que já referistes, centrados no 
âmbito cultural, tens algum outro caso de transformação 
que tenhas vivenciado de perto?

Luís – Junto à quinta, onde morava a minha família, 
tinha-se formado um bairro da lata. Depois do 25 Abril 
formou-se aí uma Comissão de Moradores que fez o 
levantamento das necessidades e elaborou estratégias 
para colmatá-las. Foi essa Comissão que procedeu à 
ocupação do Asilo para Crianças Desvalidas e à sua 
transformação em serviços médico-sociais. Criaram-se 
brigadas de entre ajuda. O barracão onde morávamos 
foi substituído por uma verdadeira casa em alvenaria. 
Chegou a água canalizada e a luz elétrica!

JA – E a guerra colonial? Tens alguma lembrança?

Luís – Fiquei muito impressionado com o meu cunhado. 
Pisou uma mina e ficou mutilado. Mais tarde, no 
desporto adaptado, conheci várias pessoas deficientes 
das forças armadas. E, claro, o meu irmão mais velho, 
que já estava mobilizado, não foi à guerra!

JA – Luís, és membro da Direção Nacional da APD. 

Nessa qualidade gostaria que nos desses a tua opinião 
sobre as prioridades atuais numa política orientada 
para a inclusão das pessoas com deficiência.

Luís – Para mim há três eixos de atuação prioritários, 
Ensino, Saúde e Emprego, não esquecendo as 
acessibilidades que são uma questão transversal a 
todas as áreas, porque vivemos num país inacessível 
para as pessoas com deficiência ou, apenas, com 
mobilidade reduzida. No ensino a prioridade deve ser 
a disponibilização universal de uma escola inclusiva 
que dê resposta efetiva às Necessidades Educativas 
Especiais – as NEE. Para isso há que aumentar 
o número e melhorar o desempenho das equipas 
multidisciplinares de apoio aos alunos com NEE, pois 
de outra forma vai continuar a crescer o abandono 
escolar precoce. Na saúde a principal preocupação é o 
acesso em tempo útil aos cuidados de saúde, incluindo 
os de prevenção. O acesso tardio provoca deficiências 
mais graves que, por vezes, poderiam ser evitáveis. 
Neste domínio deveria ser dado maior apoio aos pais 
de pessoas com deficiência. No caso das crianças e 
jovens esse apoio deveria passar por um trabalho 
de equipa entre as escolas e os centros de saúde. 
Quanto ao emprego, a grande questão é como criar 
empregos para quem quiser trabalhar e ganhar a vida 
com dignidade, porque as pessoas com deficiência 
não devem ter um tratamento especial, devem poder 
trabalhar de acordo com as suas capacidades. As 
quotas só se justificam devido à falta de sensibilidade 
dos empregadores. A longo prazo devem desaparecer. 

JA – E as novas tecnologias? Ajudam a criar empregos?

Luís – Atualmente as novas tecnologias tendem a 
criar desemprego, embora também proporcionem o 
aparecimento de novas oportunidades. Mas a questão 
fundamental é a forma de organização da nossa 
sociedade. O atual paradigma tem de ser alterado. As 
pessoas não têm de trabalhar tantas horas. O horário 
laboral deve ser reduzido para se repartir o emprego. 
A política tem de dar prioridade às pessoas, valorizar 
o trabalho e ser mais humana. É preciso combater 
o aumento das desigualdades e planear as ações 
políticas de forma integral. Por exemplo, ultimamente 
tem sido dado grande enfase à vida independente, 
mas sem emprego e sem acessibilidades dificilmente 
poderá haver vida independente. 

JA – A entrevista já vai longa, mas sendo tu um homem 
do desporto não posso deixar de pedir a tua opinião 
sobre a prática de desporto adaptado, em Portugal.

Luís – O principal desafio é angariar novos atletas, sem 
eles não há desporto. Em Portugal não há uma cultura 
de prática de desporto e, talvez por isso, as pessoas 
com deficiência veem o desporto adaptado apenas 
como um processo de reabilitação. Claro que ao longo 
dos anos têm-se registado progressos relevantes. A 
APD tem equipas de renome internacional em Leiria 
e em Braga. Porquê lá? Provavelmente porque têm 
tido o apoio empenhado das respetivas Autarquias 
em termos de equipamentos e de infraestruturas. Em 
Lisboa temos tido mais problemas. As infraestruturas 
disponíveis e acessíveis são claramente insuficientes.

(...) Eu tinha dificuldades 
com algumas palavras, 

talvez por dislexia, e para 
corrigir o erro obrigavam-
-me a escrever a palavra 
muitas vezes, tantas que 

me distraía, voltava a 
cometer o mesmo erro e 
o castigo prolongava-se 

indefinidamente. 
Cansado e revoltado, cho-

rava lágrimas amargas 
que caíam sobre o cader-
no esborratando a escrita 
e dando azo à continua-
ção da punição. Tal “pe-
dagogia” provocou-me 

grande 
repulsa pela escola, com 
consequências natural-
mente nefastas sobre o 

meu percurso académico.
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Kia Carnival 2.9 EX. gasóleo - 
caixa automática adaptado, com 
rampa automática lateral, de 
dezembro de 2009, com cerca 
de 140000km. Isento de IUC. 
Inspeção válida até dezembro 
de 2019, consumo médio de 
9,5/100km.Preço 18.000,00€, 
negociáveis. Tl: 960203110

Scooter Colibri, cor de 
laranja, de 2016, em 
excelentes condições. 
Desmonta-se fácilmente 
para ser transportada na 
bagageira do carro.
Preço 850,00€. E-mail: 
andreealia@gmail.com. 
Zona de Sintra.

ANÚNCIOS

NOTÍCIAS

APELO
Apelamos aos sócios que regularizem o 
pagamento de quotas.
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

Monumento 
aos sinistrados 

do trabalho

Atividades da APD Porto Folhas e Raízes

Vende-se 

No 1° de Maio foi inaugurado, em Paio 
Pires, Seixal, um Monumento aos Sinistra-
dos do Trabalho. Na ocasião, o Presidente 
da Associação Nacional de Deficientes 
Sinistrados do Trabalho (ANDST), Luís 
Machado, lembrou que "Portugal é dos 
países da Europa onde mais acidentes de 
trabalho ocorreram em 2018, segundo as 
estatísticas ofi ciais (que pecam por defeito) 
registaram-se, no nosso país, mais de 200 
mil acidentes de trabalho, dos quais mais 
de 130 resultaram na morte do trabalhador”, 

e denunciou que os acidentes de trabalho 
são “causados pela violação, por vezes 
grosseira, das regras de segurança e pela 
impunidade dos prevaricadores”. 
A APD saúda a iniciativa porque é uma 
justa homenagem a todos os sinistrados do 
trabalho, vítimas silenciosas da desvalori-
zação desumana dos trabalhadores, e faz 
votos que o Monumento que lhes é agora 
dedicado contribua para melhorar e tornar 
as condições de trabalho mais seguras e 
saudáveis.

Participou a 31 de janeiro, na reunião do Plenário de Conselho Local de Ação Social de 
Vila Nova de Gaia (CLAS) , que se realizou no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia.
No dia 23 de fevereiro levou a efeito a Assembleia Distrital e Apresentação do Relatório 
de Atividades e Contas do ano 2018. No mesmo dia realizou o almoço convívio para 
sócios, familiares e amigos. 
Marcou presença, no dia 6 de março, na Sessão Solene Comemorativa 43.º Aniversário 
da Associação dos Doentes Renais do Norte de Portugal, que teve lugar no Centro 
Social da Instituição.
No âmbito do processo do orçamento colaborativo da Câmara Municipal do Porto e das 
Freguesias, esteve presente, no dia 27 de março,  a convite da Junta de Freguesia de 
Campanhã, na apresentação do Projeto candidato ao fi nanciamento pelo orçamento 
colaborativo, que se realizou no Auditório da Freguesia.
Esteve presente, a 28 de Março, na reunião ordinária do Conselho Local de Ação Social 
de Vila Nova de Gaia, realizada no Auditório Municipal de Gaia. 
No dia 2 de Abril, reuniu com a Dra. Olívia Ritto da Divisão de Ação Social de Vila Nova 
de Gaia, a fi m de serem discutidos temas do interesse de ambas as instituições. 
A 4 de abril, esteve presente no Auditório da Junta de Freguesia de Campanhã para a 
Apresentação do Masterplan Estratégico do Porto e do ORU – Operação de Reabilitação 
Urbana da Corujeira/Campanhã. 

A inclusão  é fruto da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. A proliferação de 
discursos retóricos sobre tal documento 
transcendente,  é superfi cial, manipulatória,  
intoxicante; dirigentes políticos abominam 
a História, porque lhes abriria o entendi-
mento – algumas vezes diminuto - - outras 
hipócrita -  sobre a realidade, percebida 
das cadeiras confortáveis de gabinetes, ou  
de encenações de recorte populista que 
dizem rejeitar… Recordará o Presidente 
da República as mortes de pessoas com 
defi ciência (destacando dezenas de hemo-
dialisados, Évora, 1993 – no último quartel 
do sc XX? Quem governava? Qual era a lei 
de bases da saúde que vigorava? Como foi 
aprovada? E, para ampliar memória, saberá 
o que aconteceu ao imperativo apuramento 
de responsabilidades? Quando ouvimos 
proclamar tanto inquérito, pedir tanto apu-
ramento de responsabilidades,  pesa-nos 
a impunidade de conhecidos culpados, 
de personagens que foram  fruindo das 
«delícias do poder»…
Sociedade que esquece o passado, dirigen-
tes ocupados em mundanais actividades, 
não são parceiros na inclusão…
{««P’ra mentira ser segura,
E atingir profundidade,
Há-de trazer à mistura
Qualquer coisa de verdade»»}
É hoje diluído o conceito de verdade, são 
muitos os adversários da História, são 
imensos os inimigos da inclusão, se não 
os julgarmos pelo discurso fácil, mas se 
os avaliarmos pelas obras…
Consensos, o que são? E haverá, mesmo, 
consenso sobre os Direitos Humanos?  
Neste «pobre país» de  «pregadores» tudo 
é difuso, «nada é inteiro»… Tudo são «fo-
lhas», tudo é vão, nada tem fundamento, 
nada tem raiz!...
Vivemos «entre «folhas»! Se pudéssemos, 
- não podemos – arrancaríamos e lançaría-
mos no «fogo eterno» as raízes…
Mas as folhas são caducas, as raízes são 
resistentes, fortes, resistem/assistem à 

«irremediável queda das «folhas»… A de-
mocracia tem «fundas raízes» no coração 
do povo… a «mentira», a « alienação», a 
« intoxicação» das tantas folhas inúteis, 
perigosas, daninhas,  urdidas por tantos 
fi ngidos oradores pseudo populares, tom-
bam, apodrecem, quando não ardem no 
«alucinante fogo» que desejavam para as 
raízes!... 
Os pobres, os verdadeiros excluídos, são, 
tantas vezes, iludidos, enganados, utili-
zados!...
É tempo de abrir o entendimento, de «pedir 
contas», de reclamar promessas,  de avaliar, 
de julgar…
É tempo de distinguir os fi ngidores de «arau-
tos dos direitos humanos»… fi ngidores que 
nem sabem fi ngir que fi ngem… Os excluí-
dos, os pobres, os isolados nas regiões 
deprimidas, - ancestralmente abandona-
das - sentem, sabem, entendem,  «mente 
aberta» pela exclusão, pelo sofrimento, por 
necessidades injustamente insatisfeitas, 
quem, como, quando fingem os prega-
dores… Ainda assim, se fossem doutos 
cultores da palavra, mas, quantas vezes, 
mesmo essa qualidade lhes falta!...
Excluídos, (pessoas com defi ciência) po-
bres, outros marginalizados, vigiai, para 
que não vos  enganem, mais uma vez… 
Renunciar à História, dissolver a memória, 
são perigosos processos/estratagemas, 
teias bem urdidas onde se tecem as malhas 
da exclusão, onde se apresenta a «euta-
násia» como «moderna» conquista, como 
se tal acto horrendo não fosse consumado, 
desde a «noite dos tempos», a coberto de 
ignóbeis enunciados éticos… e os vagos 
discursos, evocando a bioética? Folhas 
caducas, daninhas, venenosas, espalham-
-se, com subtis «encenações», tendentes 
a contaminar as raízes fortes, alicerçadas 
nos direitos humanos…
É tempo de  semeadores de ilusões… É 
tempo de apertada vigilância, para que não 
pereça a inclusão…

Joaquim Manuel Cardoso

OPINIÃO
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NOTÍCIAS

Emprego Protegido

A saga dos produtos de apoio continua…

No passado dia 27 de abril, decorreu no bar da Academia 
de Juventude e das Artes da Ilha Terceira – Açores, a ini-
ciativa Conversas às 8, subordinada à temática "Emprego 
Protegido" com a participação da APD. 
Esta iniciativa é dinamizada pela Departamento de Educa-
ção e Reabilitação da Cooperativa Praia Cultural do Muni-
cípio da Praia da Vitória que mensalmente desenvolve um 
momento de refl exão sobre temáticas alusivas aos direitos 
das pessoas, à atualidade e a matérias sensíveis que o 
departamento sente necessidade de serem discutidas no 
seio da sociedade. 
Intituladas de “Conversas às 8”, estas “conversas” são um 
espaço de partilha de experiências, troca de conhecimentos, 
quer entre técnicos quer com pais ou outros intervenientes 
que de alguma forma se identifi cam com a temática. 
A APD teve a honra de participar nesta excelente iniciativa 
e pertencer ao painel de oradores, representada pelo seu 
dirigente Luis Oliveira, onde também esteve presente 
Rodrigo Rodrigues, Presidente da Câmara do Comércio 
de Angra do Heroísmo, e a técnica Tânia Mendes da 
organização como mediadora.
A conversa teve como foco o esclarecimento do que é de 
facto o emprego protegido, quem são os destinatários desta 

medida, qual o papel da família neste contexto laboral, 
como é possível lidar com a frustração de não conseguir 
saídas profi ssionais para os familiares com defi ciência, e 
o que fazer para uma verdadeira integração profi ssional 
das pessoas com defi ciência no atual contexto.
Luis Oliveira na sua intervenção deixou expresso que “em 
condições de uma real igualdade de oportunidades, que 
pressupõe a eliminação de todas as barreiras existentes, 
bem como o fi m dos estereótipos e preconceitos existen-
tes na sociedade portuguesa, a APD não defenderia a 
existência de Centros de Emprego Protegido ou qualquer 
outra forma de estrutura exclusivamente direcionada para 
pessoas com defi ciência. No atual contexto é justo que o 
Estado assegure … condições para que (as pessoas com 
defi ciência) possam desenvolver as suas competências 
pessoais, profi ssionais e sociais e terem oportunidade de 
contribuir de forma ativa e participativa no desenvolvimento 
sustentável da sociedade.” Referiu ainda a importância de 
uma educação inclusiva como alicerce de uma sociedade 
mais capacitada e mais justa e o papel que as vitórias 
alcançadas ao longo dos anos com a legislação laboral 
que tem possibilitado uma discriminação positiva em 
relação às pessoas com defi ciência, não estruturalmente 

regulamentadas e em prática mas da qual as pessoas se 
podem valer para se defender.
Rodrigo Rodrigues mencionou o programa de incentivo 
à contratação de jovens com defi ciência que o município 
lançou às empresas locais e como tem sido a adaptação e 
integração quer dos jovens como dos restantes trabalhado-
res da empresa. Reconhece que a legislação é importante, 
mas que o fator humano é que poderá fazer a diferença 
entre contratar ou não, uma vez que a burocracia para 
acesso às medidas de apoio é demasiada. Concordou 
que a palavra de ordem seja “exigir”. Exigir o cumprimen-
to da lei, exigir condições de acesso ao emprego, exigir 
adaptações e exigir melhorias nas condições de vida das 
pessoas com defi ciência. 
Em suma, poderá dizer-se que existe ainda muito por 
fazer e alcançar, a sociedade tem um papel fundamental e 
deve proporcionar a todos os seus cidadãos igualdade de 
oportunidades e fazer valer os direitos dos seus cidadãos.
Integraram ainda o evento o convidado especial Ricardo 
Caetano (Fotógrafo), responsável pelo trabalho alusivo ao 
tema (fotografi a de uma peça de teatro com jovens com 
autismo) e por fi m um momento musical a cargo de Flávio 
Rocha e Inês Vieira.   

Os centros prescritores e fi nanciadores 
atrasam-se desmesuradamente na ava-
liação e atribuição de produtos de apoio, 
alegando, estes últimos que não têm verbas 
disponíveis; algumas entidades fi nanciado-
ras subordinam a atribuição de produtos 
de apoio à avaliação das condições socio 
económicas do agregado familiar das pes-
soas com defi ciência;
Há centros prescritores que exigem paga-
mento de consultas, em gritante desrespeito 
pela lei;
Os atrasos na atribuição dos produtos de 
apoio são intoleráveis, pois provocam so-
frimento e, por vezes, o agravamento do 
grau de defi ciência ou de incapacidade; 
O excesso de burocracia no processo de 
atribuição dos produtos de apoio lesa as 
pessoas com mais difi culdades de mobi-
lidade ou com poucos rendimentos; estas 
difi culdades são agravadas pelo reduzido 
número de centros prescritores em pleno 
funcionamento e pela impreparação de 
muitos trabalhadores dos centros prescri-

tores para identifi car as necessidades das 
pessoas com defi ciência.
Este ano, a atribuição dos produtos de apoio 
permanece como um dos principais moti-
vos que leva as pessoas com defi ciência 
a procurar a ajuda da APD, continuando a 
verifi car-se que os serviços públicos não 
estão preparados para informar correta-
mente sobre o Sistema de Atribuição de 
Produtos de Apoio (SAPA) e, em particu-
lar, sobre os passos a dar para a pessoa 
com defi ciência poder obter o produto que 
necessita. Mantêm-se, também, atrasos 
inconcebíveis, nalguns casos mascarados 
pela ausência de resposta. 
Curiosamente, ou não, a legislação de 
suporte ao SAPA nada diz sobre os tempos 
de espera na atribuição dos produtos de 
apoio. Podemos, portanto, estar perante 
uma situação em que a pessoa tem um 
direito, teórico, mas pode nunca vir a usufruí-
-lo! Pior, quando vai reclamar esse direito, 
recebe como resposta “por favor aguarde”, 
até quando? Ninguém sabe responder…

Esta realidade confi gura uma clara violação 
da Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Defi ciência, designadamente, viola o 
respeito pela dignidade das pessoas com 
defi ciência e prejudica ou impede a sua 
participação e inclusão plena e efetiva na 
sociedade, pois uma espera demasiado 
longa para situações que exigem resposta 
num curto espaço de tempo pode fazer a 
diferença entre manter ou piorar o estado 
de saúde, a mobilidade e a qualidade de 
vida da pessoa. 
Que o diga o João, jovem bolseiro de douto-
ramento a aguardar resposta da Segurança 
Social, há mais de 2 anos, para poder ad-
quirir uma cadeira de rodas elétrica e fazer 
adaptar o seu automóvel de forma a poder 
deslocar-se diariamente à faculdade e visitar 
a família nos fi ns-de-semana. Entretanto, o 
João tem de recorrer aos bombeiros para se 
deslocar e os serviços da Segurança Social, 
quando questionados, respondem que o 
processo está em análise ou aguardando 
decisão superior. 

Que o diga o Sr. Manuel a aguardar há mais 
de 4 anos por uma ortótese, já devidamente 
prescrita, enquanto a sua capacidade de 
mobilidade se vai degradando. Que o diga 
a Maria, quando depois de vencidas todas 
as delongas do processo tem fi nalmente 
autorização da Segurança Social para a 
aquisição dos produtos de apoio, mas vê 
gorada a sua expectativa pois continua a 
aguardar a transferência das verbas ne-
cessárias para a aquisição dos produtos, 
há mais de quatro meses.
Estas e outras queixas mostram a neces-
sidade de o SAPA (Sistema de Atribuição 
dos Produtos de Apoio) ser gerido de forma 
mais efi caz e transparente para se reduzir 
o grau de incerteza e o tempo de espera 
das pessoas com necessidade de produtos 
de apoio mas, também, para capacitar os 
responsáveis pelo fi nanciamento do sistema 
pois uma informação atempada e fi dedigna 
é indispensável para se poder adaptar a 
oferta às necessidades. 

O Decreto-Lei n.º 93/2009 determina que a atribuição de produtos de apoio a pessoas com defi ciência deve ser 
gratuita e universal. Contudo, quase diariamente chegam queixas e reclamações à APD sobre as difi culdades na 
obtenção desses produtos. Em Maio de 2018, denunciámo-las nos seguintes termos: 

Intituladas de “Conversas às 8”, estas “conversas” são um espaço de partilha de experiências, troca de 
conhecimentos, quer entre técnicos quer com pais ou outros intervenientes que de alguma forma se identifi cam 
com a temática. 

Conversas às 8, na Ilha Terceira, Açores
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Realizou-se, a 20 de abril, a Fase Final do Campeonato 
Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas - vertente de 4, 
no Pavilhão da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. 
Na primeira meia-final, a APD Porto levou a melhor sobre 
o Sporting CP/CP Messines/AMAL (2-0), enquanto a APD 
Leiria ocupou a outra vaga na final, ao vencer o IFC Torrense 
igualmente por 2-0.  
APD Porto e APD Leiria foram as duas equipas finalistas 
e a APD Porto sagrou-se campeão nacional, com uma 
vitória, por 2-0. 

Vila Nova de Gaia recebeu nova concentração da Seleção 
Nacional Sub 23 de basquetebol em cadeira de rodas (BCR) 
entre 24 e 28 de abril, no Centro de Alto Rendimento da 
Lavandeira.
A pouco mais de dois meses dos Jogos Europeus da 
Juventude, que se jogam na Finlândia de 25 a 30 de junho, 
em Helsínquia, o Selecionador Nacional, Marco Galego, 

e o Selecionador Adjunto, Ricardo Vieira, acrescentaram 
aos eleitos – 12 no total – o nome de Rafael Andrino, da 
APD Leiria, ausente no último estágio. 
Prosseguem os preparativos das promessas do BCR 
nacional tendo em vista a primeira participação oficial da 
história numa competição dedicada ao escalão jovem.

O Comité Paralímpico Internacional anunciou que o 
Campeonato do Mundo de Natação WPS decorrerá na 
cidade de Londres, Inglaterra, de 9 a 15 de setembro de 
2019, no icónico Centro Aquático de Londres, onde há 
sete anos atrás decorreram os Jogos Paralímpicos de 
Londres 2012. Esta é uma competição onde se estima a 

participação de mais de 600 nadadores, oriundos de 60 
nações. Recordamos que o Campeonato do Mundo de 
Natação estava inicialmente previsto ocorrer na Malásia. 
Contudo, por motivos relacionados com a segurança dos 
atletas Israelitas este foi temporariamente suspenso.

Associação Portuguesa de Deficientes, APD, esteve 
presente no desfile do 45° Aniversário do 25 de Abril, que 
desceu a Av. da liberdade em Lisboa. A colaboração da 
APD Lisboa Equipa Desporto transformou essa participação 
numa festa e numa demonstração do que é o desporto 
para pessoas com deficiência

A equipa de Andebol em Cadeira de Rodas da APD Leiria, no passado 
dia 28-04-2019 em Lagoa (Algarve), sagrou se Penta Campeão 
Nacional na vertente ACR 6. 
De manhã, derrotou o IFC Torrense por claros 22-07, passando para a 
final que decorreu da parte da tarde contra a APD Porto.  A equipa de 
Leiria entrou concentrada e focada em revalidar o seu título nacional 
onde, com ataques rápidos e uma defesa muito sólida, conquistou o 
seu penta campeonato, num resultado final de 16-23. 
Os penta campeões nacionais de Leiria são: João Jerónimo (Atleta/
Treinador), Iderlindo Gomes, Marco Francisco, Maria Relvas, Nuno 
Pedrosa(Atleta/Treinador), Manuel Sou-sa, Cândido Delgado, Patricia 
Traquina, Luis Ramos, Nuno Pereira, Joao Queirós, Ra-fael Andrino, 
Joao Silva, Joao Pedro, Anibal Costa, Eduardo Maia, Martinho Santos 
e Cristina Caetano (Fisioterapeuta).

A campanha da APD Lisboa, Equipa Desporto, destina-se à 
captação de novos atletas, masculinos e femininos, através 
da divulgação, promoção, sensibilização da população 
em geral e em especial as pessoas com deficiência. Esta 
campanha assenta em 3 pilares fundamentais: inclusão/
reabilitação/lazer; desenvolvimento fisico/intelectual, 
melhoria da autoestima/autoconfiança; competição e 
alto rendimento" .
O desporto vai mudar a tua vida. 
Não tenhas medo, vem até nós e agarra esta fantástica 
oportunidade de ser feliz.

A Selecção Nacional de Basquete em Cadeira de Rodas, SUB-23, prepara já os Jogos 
Europeus da Juventude, que se jogam na Finlândia de 25 a 30 de junho, em Helsínquia. De 
realçar que 8 dos 12 atletas são da APD.

Numa final disputada à melhor de 5 jogos, iniciou-se no fim 
de semana de 18 de maio (no momento em que escrevemos 
esta notícia não sabíamos ainda o resultado), a Final do 
Campeonato Nacional de BCR em Braga, no Pavilhão 
Municipal de Ferreiros, com jogos a 18 de Maio (Sábado às 
15.00h) e 19 de Maio (Domingo às 14.15h) e que colocou 
frente a frente APD Braga BCR vs APD Sintra SCP.
As duas equipas voltaram a encontrar-se em Fases Finais, 
após as meias finais do ano passado em que a APD Braga 
levou a melhor com 2 vitórias em casa após uma derrota 
no reduto dos Sintrenses. Este ano, na fase regular, a APD 
Braga não deu hipóteses aos seus adversários e contou, 
até à final, com vitórias em todos os jogos disputados 
oficialmente.
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DESPORTO

APD Porto vence 
campeonato nacional de 
andebol ACR4       

Seleção Nacional de BCR SUB 23 conta com 8 atletas da APD     

Londres recebe campeonato do mundo de natação

APD no desfile do 25 de 
Abril APD Leiria Penta campeão nacional em ACR6

Vem Praticar Desporto Adaptado

APD Braga e APD Sintra 
na final de do Campeonato 
Nacional de Basquete CR 

Contribua com 
0,5% do seu IRS

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