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Em Agosto, completam-se três anos da tomada de posse 
dos Corpos Sociais da APD, em exercício, e caminhamos 
para o fim da presente legislatura, com eleições legislativas 
marcadas para seis de Outubro. É, pois, tempo de balanço 
dos resultados das políticas públicas que influenciam a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência, levadas a 
cabo pelo ainda atual Governo, e perspetivarmos as nossas 
reivindicações a apresentar aos Partidos que concorrem às 
próximas eleições. Com esse objetivo o Conselho Nacional 
da APD reuniu-se na Delegação do Porto, a 29 de Junho, 
tendo aí sido decidido elaborar-se uma Carta Aberta dirigida 
aos grupos parlamentares para informar os Partidos Políticos 
sobre as necessidades e reivindicações mais prementes das 
pessoas com deficiência na expectativa de virem a ser aten-
didas pelos deputados que serão eleitos a seis de Outubro. 
A carência de recursos financeiros foi a questão mais recor-
rente levantada pelas Delegações, por ser um fator limitativo 
do apoio aos sócios e às pessoas com deficiência, em geral. 
Consciente deste problema, a Direção Nacional anunciou ter 

autorizado as Delegações de Paredes, Setúbal e Évora a 
contratarem um funcionário permanente, dada a possibilidade, 
aberta pelo INR, de poderem ser financiados pelo Programa 
de Apoio ao Funcionamento.  Infelizmente, contrariando 
esta expectativa, a 27 de Junho, o INR comunicou à APD 
a atribuição de um valor de financiamento, para 2019, com 
um corte de 12% comparativamente ao concedido em 2018. 
Esta situação, que não é exclusiva da APD, é consequência 
do subfinanciamento das ONGPD (Organizações não Gover-
namentais das Pessoas com Deficiência), decidido em sede 
do Ministério da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social 
e contrariando o discurso político sobre o apoio às pessoas 
com deficiência. Outra manifestação da discordância entre 
o discurso político e a prática consiste no subfinanciamento 
da atribuição, nos termos da lei, de produtos de apoio, par-
ticularmente gritante no caso das prescrições hospitalares 
em que se destaca a crítica situação de bebés e crianças 
surdas que têm de esperar, por vezes até mais de dois anos, 
por implantes e próteses auditivas, o que afeta gravemente 

o desenvolvimento da linguagem, acarretando prejuízos 
inestimáveis sobre a vida atual e futura dessas crianças. 
Durante os três anos de mandato dos atuais corpos sociais 
da APD tem havido uma preocupação de avaliar os efeitos 
positivos, neutros ou negativos das políticas públicas sobre 
a inclusão societal e a qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, comunicando-os aos decisores políticos na pers-
petiva de assim contribuir para uma sociedade mais justa e 
inclusiva. Na mesma linha de ação, a APD tem colaborado 
com os órgãos de soberania, designadamente a Assembleia 
da República e outras instituições públicas, emitindo parece-
res sobre propostas legislativas, participando ativamente em 
comissões e grupos de trabalho. Ao nível local, as Delegações 
da APD têm desenvolvido um trabalho de sensibilização dos 
órgãos autárquicos e apoiado as pessoas com deficiência 
para o usufruto dos seus direitos. Neste âmbito destaca-se 
a promoção do desporto adaptado, incluindo demonstrações 
em escolas e eventos com grande e diversificada afluência 
de público, como é o caso da Festa do Avante. 
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Decreto Legislativo Regional n.º 8/2019/A - Diário da República n.º 
89/2019, Série I de 2019-05-09
Décima terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 
8/2002/A, de 10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais 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, 1/2018/A, de 3 de janeiro, e 6/2019/A, de 12 de fevereiro, 
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-Lei n.º 68/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I 
de 2019-05-22
Cria o Programa de Arrendamento Acessível;

Decreto-Lei n.º 69/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I 
de 2019-05-22
Estabelece o regime especial dos contratos de seguro de arrenda-
mento acessível no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível;

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2019/A - Diário da República 
n.º 100/2019, Série I de 2019-05-24
 Programa Casa Renovada, Casa Habitada;

Despacho n.º 5231/2019 Diário da República n.º 102/2019, Série II 
de 2019-05-28 
Determina que a Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doen-
ças Profissionais deve apresentar, no prazo de 90 dias a contar da 
data de publicação do presente despacho, uma proposta da tabela de 
comutação específica;

Despacho n.º 5350/2019 - Diário da República n.º 105/2019, Série 
II de 2019-05-31 122462827 
Cria e determina a composição de grupo de trabalho com o objetivo 
de produzir orientações estratégicas para a prevenção e gestão da 
doença crónica e complexa no âmbito do SNS;

Anúncio de procedimento n.º 5641/2019 - Diário da República n.º 
105/2019, Série II de 2019-05-31  
CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas e Solidariedade Social de Almodôvar, Castro Verde e 
Ourique C. R. L. 
Construção de duas Residências Autónomas em Castro Verde; 

Portaria n.º 167/2019 - Diário da República n.º 103/2019, Série I de 
2019-05-29
Primeira alteração à Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto, que 
aprova o projeto-piloto de aplicação da tarifa solidária de gás de 
petróleo liquefeito (GPL) a aplicar a clientes finais economicamente 
vulneráveis;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04
Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros aos 
Centros de Recursos para a Inclusão decorrentes da celebração de 
contratos de cooperação para o ano letivo de 2019/2020;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do 
Estado a cooperativas e associações de ensino especial e a institui-
ções particulares de solidariedade social que celebrem contratos de 
cooperação para o ano letivo de 2019/2020;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro 
do Estado a estabelecimentos de ensino particular de educação 
especial que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 
2019/2020;

Declaração de Retificação n.º 27/2019 - Diário da República n.º 
108/2019, Série I de 2019-06-05
Retifica a Portaria n.º 167/2019, da Administração Interna e Ambiente 

e Transição Energética, sobre a primeira alteração à Portaria n.º 
240/2018, de 29 de agosto, que aprova o projeto-piloto de aplicação 
da tarifa solidária de gás de petróleo liquefeito (GPL) a aplicar a 
clientes finais economicamente vulneráveis, publicada no Diário da 
República, n.º 103, 1.ª série, de 29 de maio;

Portaria n.º 175/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 
2019-06-06
Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de 
maio, relativas ao registo de candidatura ao Programa de Arrenda-
mento Acessível;

Portaria n.º 176/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 
2019-06-06
Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de 
maio, relativas aos limites de renda aplicáveis no âmbito do Programa 
de Arrendamento Acessível;

Portaria n.º 177/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série I de 
2019-06-06
Regulamenta as disposições do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de 
maio, relativas à inscrição de alojamentos no Programa de Arrenda-
mento Acessível;

Portaria n.º 179/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série I de 
2019-06-07
Estabelece os requisitos imperativos das várias garantias aplicáveis 
às garantias de seguro de arrendamento acessível;

Portaria n.º 181/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série I de 
2019-06-11
Define os termos e as condições em que as escolas, no âmbito da 
autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão 
superior a 25 % das matrizes curriculares-base das ofertas educativas 
e formativas dos ensinos básico e secundário;

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 16/2019/M - Diário da República n.º 112/2019, Série I 
de 2019-06-12
Recomenda ao Governo da República o regime de organização e 
funcionamento das casas de acolhimento de crianças e jovens e 
revisão do regime de execução do acolhimento familiar promovendo 
os apoios às famílias de acolhimento;

Decreto-Lei n.º 79/2019 - Diário da República n.º 113/2019, Série I 
de 2019-06-14
Altera os regimes jurídicos de proteção nas eventualidades de invali-
dez, velhice e morte do regime geral de segurança social, alargando 
as situações em que é possível a atribuição de pensões provisórias;

Lei n.º 42/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-
06-21
Determina como única consequência pelo incumprimento do paga-
mento das propinas o não reconhecimento dos atos académicos, 
procedendo à quarta alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, 
que estabelece as bases do financiamento do ensino superior;

Lei n.º 43/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-
06-21
Procede à interpretação autêntica do n.º 7 do artigo 1041.º do Código 
Civil, aditado pelo artigo 2.º da Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, 
que estabelece medidas destinadas a corrigir situações de dese-
quilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a 
estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em 
situação de especial fragilidade;

Portaria n.º 190-B/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 1º 
Suplemento, Série I de 2019-06-21
Primeira alteração à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, que 
procede à regulamentação dos mecanismos técnicos de acesso 
e leitura dos dados constantes de circuito integrado do cartão de 
cidadão, do prazo geral de validade do cartão de cidadão, dos casos 
e os termos em que o Portal do Cidadão funciona como serviço de 
receção de pedidos de renovação de cartão de cidadão, do sistema 
de cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica e eletrónica, 
do montante devido pelo Instituto dos Registos e Notariado, I. P. 

(IRN), à Agência de Modernização Administrativa, I. P. (AMA), pelo 
exercício das suas competências, previstas no artigo 23.º da Lei n.º 
7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 91/2015, de 12 de 
agosto, e 32/2017, de 1 de junho, e das regras relativas à conserva-
ção do ficheiro com o código pessoal de desbloqueio (PUK) do cartão 
de cidadão;

Portaria n.º 191/2019 - Diário da República n.º 118/2019, Série I de 
2019-06-24
Regula a prova da situação escolar para efeitos de atribuição e 
manutenção do abono de família para crianças e jovens e da bolsa de 
estudo, bem como da atribuição das prestações por morte e manuten-
ção da pensão de sobrevivência do regime geral de segurança social;

Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 
2019-06-28 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 
2019;

Decreto-Lei n.º 85/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série I de 
2019-07-01
Permite aos trabalhadores da Administração Pública faltarem justifica-
damente para acompanhamento de menor de 12 anos no 1.º dia do 
ano letivo;

Decreto-Lei n.º 87/2019 - Diário da República n.º 124/2019, Série I de 
2019-07-02
Regula as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pen-
sões de aposentação ou reforma dos trabalhadores integrados nas 
carreiras de bombeiro sapador e de bombeiro municipal;

Portaria n.º 214/2019 - Diário da República n.º 127/2019, Série I de 
2019-07-05
Portaria que define a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a 
Portugal, no âmbito do Programa Regressar;

Despacho n.º 6429-A/2019 - Diário da República n.º 134/2019, 1º 
Suplemento, Série II de 2019-07-16 12
Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 
2019-2020;

Portaria n.º 218-D/2019- Diário da República n.º 133/2019, 1º 
Suplemento, Série I de 2019-07-15
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, 
que define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo 
específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança 
Social, I. P., e as instituições particulares de solidariedade social ou le-
galmente equiparadas, para o desenvolvimento de respostas sociais, 
em conformidade com o subsistema de ação social;

Decreto-Lei n.º 94/2019 - Diário da República n.º 134/2019, Série I 
de 2019-07-16
Aprova o plano de reabilitação de património público para arrenda-
mento acessível;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2019- Diário da 
República n.º 135/2019, Série I de 2019-07-17 
Procede à reprogramação da despesa relativa à aquisição de bens 
alimentares com recurso ao Programa Operacional de Auxílio às 
Pessoas Mais Carenciadas (2014-2020);

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2019/M - Diário da República 
n.º 135/2019, Série I de 2019-07-17
Cria o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira
Resolução da Assembleia da República n.º 97/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 136/2019, Série I de 2019-07-18
Recomenda ao Governo o reforço dos meios humanos do Centro 
Nacional de Pensões e a atribuição de pensão provisória aos pensio-
nistas que não se encontrem a trabalhar;

Decreto-Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série I 
de 2019-07-18
Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações 
autónomas;

LEGISLAÇÃO
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EDITORIAL

A preocupação com as alterações climáticas e suas con-
sequências está na ordem do dia. Recentemente, a 5 de 
Julho, a Assembleia da República votou por unanimida-
de uma Resolução que recomenda ao Governo a De-
claração de Emergência Climática. Esta é uma votação 
inquietante porque invoca uma situação de emergência, 
ou seja, uma situação cuja resolução não pode ser adia-
da, por haver risco de morte. Esperamos, portanto, que a 
Resolução seja aplicada para “promover a máxima prote-
ção das pessoas, economias, espécies e ecossistemas 
e de restaurar condições de segurança e justiça climá-
tica”, conforme explicita. O conceito de justiça climática 
começou a desenvolver-se no âmbito dos protestos e 
processos contra o lixo tóxico depositado em bairros po-
bres e zonas rurais dos EUA, durante a década de 80, 
ao constatar-se que as pessoas sofrendo de exclusão 
social eram proporcionalmente muito mais afetadas pela 
degradação ambiental. Este foi o tema escolhido pelo 
Papa Francisco para o seu primeiro discurso na ONU, 
proferido a 25 de Setembro de 2015, considerando “a 
exclusão económica e social um atentado gravíssimo 
aos direitos humanos e do ambiente” e denunciando 
que “uma ambição egoísta e ilimitada de poder e bem-
-estar material leva tanto a abusar dos meios materiais 
disponíveis como a excluir os fracos e os menos hábeis.” 
As pessoas com deficiência estão entre os grupos mais 
vulneráveis às alterações climáticas, dizem as estatísti-
cas e os cientistas que têm estudado o assunto e de-
monstraram as principais causas dessa vulnerabilidade, 
designadamente, a não consideração das necessidades 
específicas das pessoas com deficiência nos planos de 
evacuação e de acolhimento, a situação de isolamento 
social de muitas dessas pessoas, a maior incidência da 
pobreza com consequências nefastas ao nível do acesso 
aos cuidados de saúde, da capacidade económica para 
a necessária adaptação das habitações, de uma alimen-
tação adequada e de consumo de água não contamina-
da, da capacidade de planear e executar mudanças ao 
nível da vivência quotidiana e, ainda, uma maior sensi-
bilidade orgânica às alterações climáticas; tal é o caso 
das pessoas com dificuldades de ordem cardiovascular 
e circulatória, mais sensíveis às ondas de calor e polui-
ção atmosférica, ou das pessoas com lesões na coluna 
que sofrem de alterações dos mecanismos de termo re-
gulação da temperatura corporal, problema que também 
afeta muitas pessoas com distúrbios do foro psiquiátrico.  
As alterações climáticas são um facto que assume diver-
sas manifestações, tornando-se numa questão política 
de gestão complexa incompatível com a persistência 
de um sistema obcecado por um crescimento económi-
co orientado por uma competição selvagem que leva à 
predação dos recursos naturais e promove o desperdício 
como subproduto da sociedade de consumo, ao mesmo 
tempo que propulsiona as desigualdades sociais e cria 
injustiça ambiental.  A emergência climática convoca-
-nos, portanto, a envolver-nos ativamente na mudança 
para um novo paradigma societal que valorize o princípio 
do bem comum na relação com a natureza e na explo-
ração dos seus recursos, que promova efetivamente os 
Direitos Humanos e que elimine as guerras como forma 
de resolução dos diferendos internacionais pois de entre 
as inúmeras consequências funestas das guerras desta-
cam-se os efeitos devastadores sobre o meio ambiente.

A Saga dos produtos de apoio

Entrevista a Alice Inácio

As pessoas com surdez necessitando de implantes ou próteses auditivas enfrentam 
inúmeras dificuldades a que é necessário dar resposta em tempo útil. Para conhecermos 
melhor o problema pedimos o testemunho de Maria Alice Inácio, membro da Direção 
Nacional da APD, que tem um implante coclear bilateral.

Justiça e emergência 
climática 

O SAPA é o Sistema de Atribuição de Produtos de 
Apoio a pessoas com deficiência, criado pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril. Já o Despacho n.º 
7197/2016 de 1 de junho, apresenta nos seus anexos 
a lista homologada de produtos de apoio passiveis 
de serem atribuídos no âmbito do SAPA, bem como 
os profissionais que os podem prescrever. Por des-
conhecimento das normas ISO (normas técnicas de 
especificação), centros prescritores receitam produtos 
que acabam sendo recusados pelas entidades finan-
ciadoras. Nestes casos, as pessoas com deficiência 
vêm negado o direito ao produto de apoio, muitas 
vezes após longo período de espera. Este tipo de 
problemas e o subfinanciamento do SAPA conduzem 
a situações criticas. Que o diga a Sra. Natália (nome 
fictício), mãe de uma criança com deficiência que se 
desloca em cadeira de rodas e para o transporte da 
sua filha solicitou, através do SAPA, adaptações para 
a viatura. Fez todos os procedimentos e entregou 
toda a documentação na esperança que tudo esti-
vesse bem porque recorreu a um centro prescritor 
recomendado pela Seg. Social. Passados mais de 
6 meses da entrega dos documentos, os serviços 
da Seg. Social indicam não ser possível atribuir o 
produto requerido porque não se encontra dentro 

dos códigos ISO relacionados com as adaptações 
de viaturas. Só foi possível obter esta informação 
por parte dos serviços ao fim de muita insistência e 
a validade da prescrição já terminou. Será imputa-
da à cidadã a responsabilidade de uma prescrição 
incorreta? Iremos acompanhar o caso e expô-lo 
junto das entidades responsáveis. O Pedro (nome 
fictício) tem baixa visão e necessita de uns óculos, 
embora o código ISO 22 03 09 indique “óculos, lentes 
e sistemas de lentes para ampliação”, apenas os 
dispositivos para ampliar a imagem de um objeto que 
a pessoa necessite de ver, nomeadamente as lupas 
com ou sem iluminação, são considerados nesta 
categoria. Assim, o Pedro aguardou por uma análi-
se da Segurança Social durante um ano até surgir 
uma resposta que indicava não ser possível atribuir 
porque não consta na lista de produtos financiáveis. 
Mais gritante se torna o processo do António (nome 
fictício) que, aguardando a sua ortótese há mais 
de 4 anos, foi aconselhado pela médica de família 
a iniciar um novo processo no hospital - janeiro de 
2019. Passados mais de seis meses questionou os 
serviços sobre o estado de análise deste pedido, 
foi-lhe dito que o hospital ainda não tinha dado início 
a nenhum processo e que o iriam fazer brevemente.

Jornal Associação (JA) - Fizeste o implante 
coclear quando, onde e em que circunstân-
cias?
Alice - Fiz o implante coclear no ouvido esquerdo 
em 2007 e no ouvido direito só 11 anos depois, em 
2018. Onde e em que circunstâncias é uma longa 
história! Durante muitos anos usei aparelhos auditi-
vos retro-auriculares bilaterais, isto é, daqueles que 
se colocam atrás da orelha com molde no ouvido. 
Contudo, estes aparelhos, mesmo os mais potentes 
tornaram-se ineficazes para colmatar a minha Surdez 
Profunda Bilateral acentuada e a minha fala piorou 
na ausência de feedback auditivo. Procurei, então, 
outras soluções que não o Silêncio e vi no Implante 
Coclear a hipótese de melhorar a minha qualidade 
de vida. Dirigi-me, pois, ao Centro de Saúde e 
expliquei a situação à médica de família que me 
encaminhou para o Hospital de Referência, o Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra – Covões, 
na especialidade de Otorrino. Na primeira consulta 
dei entrada ao processo, nas seguintes fiz todos os 
exames exigidos pelo protocolo para procederem 
à avaliação da estrutura e integridade do pavilhão 
auditivo a fim de determinarem se eu seria ou não 
elegível para um possível Implante Coclear, uma 
vez que nem toda a gente o pode fazer. Depois de 
aguardar 4 meses pelo parecer clínico, fiz a cirurgia 
para colocarem o componente interno eletrónico 
por baixo da pele atrás da orelha e o filamento de 

elétrodos no interior da cóclea no ouvido esquerdo. 
Quatro semanas depois, o Audiologista fez a ativação 
do implante coclear. Estávamos em 2007, como já 
referi. Um ano depois, em 2008, dirigi-me ao mesmo 
Hospital para fazer o 2º Implante Coclear, desta 
vez no ouvido direito, com um pedido devidamente 
justificado pois, apesar de nunca ter deixado de usar 
a prótese auditiva para estimular o nervo auditivo e 
assim evitar o atrofiamento do caminho do som ao 

É necessário que o Estado aumente o 
financiamento do SNS
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cérebro, tinha perdido o resto dos resí-
duos auditivos. Contudo, a resposta do 
Hospital foi negativa com a justificação 
de que o Estado Português só compartici-
pava 1 Implante Coclear por utente. Não 
me conformei e iniciei uma luta, imensa e 
intensa, apoiada por pessoas solidárias 
e profissionais de saúde, sempre em 
contato com os grupos parlamentares 
e deputados. A luta frutificou, levando 
a Direção Geral de Saúde a criar uma 
Comissão de Médicos Otorrinos com a 
missão de elaborarem as Normas Clínicas 
para que a Implantação Coclear Bilateral 
passasse a constar no rol de procedi-
mentos do Serviço Nacional de Saúde, 
primeiro para crianças (2015) e depois 
para adultos (2018). Subsequentemente, 
fui aceite para colocar o 2º Implante Co-
clear, em Julho de 2018, 11 anos depois 
do primeiro Implante Coclear. 

JA -Foi tudo pago pelo SNS?
Alice - Sim, foi tudo comparticipado pelo 
Serviço Nacional de Saúde em ambas as 
cirurgias: o internamento, as refeições, 
a retirada de pontos e o KIT completo 
dos Processadores de Som no dia de 
ativação, assim como, seguidamente, as 
programações frequentes e a Reabilita-
ção Auditiva realizada por uma Equipa 
Multidisciplinar altamente qualificada 
e competente que integrava Médicos 
Otorrinos, Cirurgiões, Audiologistas e 
Terapeutas de Fala.Este procedimento 
é essencial porque leva a um maior e 
melhor acompanhamento que permite, a 
longo prazo, melhorar significativamente 
a qualidade de vida, contribuindo para 
uma maior integração na sociedade e o 
bem-estar emocional e psicológico das 
pessoas de todas as faixas etárias com 
Surdez.
JA - Como deve ser feita a 
manutenção do implante e quem 
a deve fazer?
Todo o utente ou familiar de implantado 
coclear deve ter uma postura consciente 
e responsável em cuidar com zelo 
os Processadores de Som a fim de 
garantir o seu bom funcionamento e 
a sua máxima durabilidade. Acontece 
que o Processador de Som é composto 
por várias peças separadas sujeitas 
a avarias e desgastes rápidos que 
obrigam à sua substituição. Nesse caso 
põe-se o problema do custo pois essas 
peças rondam valores que dificilmente a 
maioria das famílias consegue suportar. 
Por exemplo, as antenas, cabos e 
baterias recarregáveis custam entre 
100€ e 500€, mas pode haver situações 
em que o custo da reparação é superior, 
dependendo do problema que o 
Processador de Som tiver. Claro que 
o paciente implantado coclear poderá 
pedir prescrição dessas peças através 
do SAPA - Produtos de Apoio, marcando 
Consulta de Otorrino no Hospital onde 
fez a cirurgia, porque apenas um Médico 

pode prescrever as peças, nos termos 
da lei. Contudo, como a atribuição dos 
produtos pelo SAPA está dependente 
do financiamento disponível o tempo de 
espera pode ser longo. 

JA - O que está a falhar? De quem 
achas que é a culpa?
Alice - O que falha, fundamentalmente, é 
a capacidade de resposta dos Hospitais 
públicos quer na prescrição e realização 
de implantes auditivos quer na 
substituição de peças ou na substituição 
dos processadores de som. Importa 
salientar que existem outros implantes 
auditivos, além do coclear. Por exemplo, 
o Implante Osteointegrado, o Implante 
Coclear Híbrido e o Implante de Ouvido 
Médio, todos eles comparticipados pelo 
SNS, sendo que só os médicos otorrinos 
especialistas em Implantes Auditivos 
podem orientar e prescrever a solução 
indicada para cada pessoa com perda 
auditiva. Para se ultrapassar estes 
problemas é necessário que o Estado 
aumente o financiamento dos Hospitais 
Públicos de forma a dotar os Serviços 
de Otorrino com maior capacidade e 
autonomia para poderem dar respostas 
mais céleres às necessidades das 
pessoas com perda auditiva severa 
a profunda, desde a prescrição e 
realização de implantes até à atribuição 
dos aparelhos e sua substituição, em 
caso de avaria, incluindo os acessórios 
de peças que constam na lista dos 
Produtos de Apoio. É preciso esclarecer 
que todos esses dispositivos têm um 
tempo de vida útil que pode diminuir 
com avarias de desgaste e como 
existe descontinuidade de fabrico nas 
peças de reposição é necessário, por 
vezes, substituir o modelo de aparelho. 
Atualmente o modelo mais recente para 
o implante coclear custa 10.000 euros 
e como o processo de substituição, no 
âmbito do SAPA, é burocraticamente 
complexo, crianças e adultos chegam 
a ter de esperar até mais de dois anos. 
Atualmente existem listas de espera 
enormes para bébés e crianças em pleno 
desenvolvimento da linguagem. Esta 
situação, que compromete severamente 
a vida das crianças em idade escolar e 
dos adultos em função laboral, coloca 
em risco a integridade física e emocional 
das pessoas, podendo prejudica-
las irremediavelmente sem qualquer 
explicação racional que justifique este 
"calvário".

Acessibilidade

O incumprimento do articulado e das normas 
técnicas do Decreto-Lei 163/2006, de 8 de Agosto 
é um obstáculo à fruição dos mais elementares 
direitos por parte das pessoas com deficiência. 
Reflete-se, desde logo, no acesso à habitação. 
É lamentável que se mantenha o regime de 
excepção para o cumprimento das normas 
de acessibilidade na reabilitação de edifícios, 
pelo que deve ser revogado o Decreto-Lei n.º 
53/2014 de 8 de abril, garantindo que as obras de 
reabilitação dos edifícios assegurem condições 
dignas de habitabilidade para as pessoas com 
deficiência. Devem também ser criadas linhas de 
financiamento para a adaptação da habitação.
A inacessibilidade da via pública é outro fator 
de preocupação das pessoas com deficiência. 
É urgente estabelecer um plano efetivo de 
eliminação dos obstáculos na via pública, bem 
como nos equipamentos públicos. 
A par da inacessibilidade da via pública, as 
pessoas com deficiência sentem-se discriminadas 
pela inacessibilidade dos transportes públicos de 
passageiros que tem um impacto muito negativo 
no quotidiano destes cidadãos. É imperioso 
assegurar a acessibilidade a e de todos os 
transportes públicos, não só porque constitui 
um direito, mas também porque as pessoas 
com mobilidade condicionada querem participar 
no esforço coletivo de redução dos gases com 
efeitos de estufa.
O incumprimento da legislação sobre 
acessibilidade está bem patente nas condições 
dos edifícios públicos, particularmente os que 
são estatais ou nos quais funcionam serviços do 

Estado. O Estado tem de cumprir as normas e 
prazos legislados pelo Decreto-Lei 163/2006.
Do estacionamento dos veículos próprios das 
pessoas com deficiência próximo do local onde 
se dirigem depende, em grande medida, o 
acesso à habitação e aos equipamentos, bens e 
serviços, no caso das pessoas com mobilidade 
condicionada que não podem circular na via 
pública e utilizar os transportes públicos, pela sua 
inacessibilidade. 
Há uma lacuna legal que deve ser preenchida 
com urgência no Código da Estrada que venha 
introduzir a diferenciação entre os lugares 
reservados ao estacionamento de uso geral e os 
que são solicitados por pessoas com deficiência 
especificamente para o local de residência e de 
trabalho, possibilitando que nestes lugares de 
estacionamento específicos seja possível pôr 
nas placas que os delimitam, além do símbolo 
internacional de acesso, o número do Cartão de 
Estacionamento de Modelo Comunitário.

Produtos de apoio

Os produtos de apoio são, segundo a legislação 
em vigor, atribuídos de forma gratuita e universal. 
O pagamento de consultas e a aplicação da 
condição de recursos na atribuição destes 
produtos é ilegal mas o facto é que os centros 
prescritores estão a exigir, pelo que deve ser 
colocado termo a esta ilegalidade. 
As pessoas com deficiência queixam-se também 
da burocracia e da morosidade do processo de 
atribuição destes produtos que são essencias 
para a inclusão e autonomia das pessoas com 
deficiência. É imprescindível e urgente rever os 

CENTRAIS

Dar voz a quem não tem voz
Trinta e três membros do Conselho Nacional da APD, 
integrantes da Direção Nacional, das Delegações 
Distritais do Porto, Braga e Setúbal e das Delegações 
Locais de Amarante, Cascais, Chaves, Paredes e 
Figueira da Foz (à data ainda apenas Comissão de 
Gestão) reuniram no dia 29 de Junho, na sede da 
Delegação Distrital do Porto. A reunião serviu para se 
avaliar os resultados da política da presente legislatura 
sobre a vida das pessoas com deficiência e para se 
perspetivar as prioridades para a agenda política da 
próxima legislatura. Daí resultou a Carta Aberta de que 
apresentamos extratos.

A luta frutificou, levando a 
Direção Geral de Saúde a 
criar uma Comissão de 

Médicos Otorrinos com a 
missão de elaborarem as 
Normas Clínicas para a 

Implantação Coclear
 Bilateral Carta Aberta aos candidatos às eleições legislativas de 6 de Outubro
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procedimentos do SAPA – Sistema de Atribuição dos Produtos de 
Apoio de forma a torná-lo mais eficiente e mais célere.

Atestado multiuso/ Juntas médicas

A Tabela Nacional de Incapacidades na qual as Juntas Médicas se 
baseiam para a atribuição do grau de incapacidade foi elaborada 
para os acidentes de trabalho e doenças profissionais. Aquando 
da revisão da tabela anterior, e por pressão das seguradoras, os 
coeficientes de incapacidade sofreram uma redução significativa, o 
que originou situações graves de redução do grau de incapacidade. 
Na mesma altura foi aprovada a Tabela de Avaliação de 
Incapacidades Permanentes em Direito Civil. Esta Tabela destina-
se a avaliar o grau de incapacidade que não decorra de acidente de 
trabalho ou doença profissional, que deve ser a considerada pelas 
Juntas Médicas.
A morosidade no agendamento, bem como o deficiente 
preenchimento do Atestado de Incapacidade Multiuso são 
outras preocupações das pessoas com deficiência, pelo que 
urge aumentar o número de juntas médicas e dar formação aos 
profissionais que as integram. 

Educação

É urgente investir na educação inclusiva: dotar as escolas com os 
recursos humanos, técnicos e pedagógicos necessários, assegurar 
uma verdadeira formação de professores, educadores, técnicos 
e auxiliares e acabar com as escolas de referência mantendo 
os alunos com NEE na comunidade educativa da sua área de 
residência, assegurando o apoio centrado na sala de aula. 

Emprego

Desenvolver políticas que favoreçam o trabalho remunerado além 
de rendimentos de apoio passivo, incentivos para empregadores 
que empreguem ou mantenham no emprego trabalhadores com 
uma deficiência, assim como emprego protegido, trabalho por 
conta própria e outros serviços e programas que permitam às 
pessoas com deficiência encontrar e progredir no emprego. Alterar 
a legislação que regula as quotas de emprego no setor público 
e privado, assegurando que incluam a obrigação de garantir 
adaptações razoáveis e tornem efetiva a contratação.

Saúde

A Portaria n.º 142-B/2012 de 15 de maio veio terminar com a 
gratuitidade do transporte não urgente de doentes para as pessoas 
com deficiência, exceto nos casos de insuficiência económica 
comprovada ou tratamentos relacionados diretamente com a 
deficiência. Deve ser reposta a gratuitidade do transporte não 
urgente de doentes para as pessoas com grau de incapacidade 
igual ou superior a 60%.
Outra das preocupações colocadas prende-se com a falta de 
informação sobre os cuidados e apoios prestados pelos serviços 
de saúde, assim como o acesso aos cuidados de saúde em tempo 
útil".
A formação dos profissionais de saúde, bem como a disponibilização 

de informação em formatos acessíveis deve ser uma preocupação 
do Serviço Nacional de Saúde.

Habitação

As queixas prendem-se com a exigência do seguro de vida no 
crédito bancário, para aquisição de habitação, embora a Lei 
nº 64/2014 considere que não é obrigatório, pelo que devem as 
entidades bancárias serem advertidas sobre esta exigência.
Existe atualmente um número considerável de pessoas com 
deficiência que vivem em condições indignas. Considerando que o 
Decreto-Lei 37/2018 - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, 
foi criado com o propósito de reabilitar habitações sem condições 
de habitabilidade propomos a cobertura integral das despesas 
sempre que se reportem as obras de acessibilidade no caso à e na 
habitação de pessoas com deficiência.
Uma das questões mais colocada é saber se existe um subsídio 
de arrendamento para as pessoas com deficiência. Apesar da 
aprovação do Programa de Arrendamento Acessível deve ser 
considerada a atribuição de um subsídio de arrendamento no caso 
de o arrendatário ter uma deficiência.

Prestações sociais

As prestações sociais, nomeadamente a Prestação Social para a 
Inclusão, Complemento por Dependência, Subsídio por assistência 
de 3ª pessoa e Pensões de Invalidez e Velhice, são essenciais 
para minorar situações de pobreza, complementar os baixos 
rendimentos e apoiar em situações de dependência. No entanto há 
aspetos que urge melhorar.
As principais queixas das pessoas com deficiência relativamente à 
PSI prendem-se com o facto da atribuição desta prestação social, 
nos casos de beneficiários da Pensão de Invalidez, ser aplicada 
apenas a quem tem uma incapacidade igual ou superior a 80%, 
com a exigência da certificação da incapacidade antes dos 55 anos, 
o seu baixo valor - 273,39 € e com os cálculos para a atribuição 
do complemento e a acumulação de rendimentos para quem 
possui incapacidade inferior a 80%. Outra queixa é não serem 
reconhecidos pela Segurança Social os atestados de incapacidade 
mais antigos.
É necessário e urgente tornar mais célere a atribuição das 
prestações sociais, alargar a certificação da incapacidade, no 
caso da PSI, para a idade da reforma, reconhecer os atestados de 
incapacidade mais antigos e aumentar o montante das prestações 
sociais até ao montante estimado para o limiar da pobreza. 

Reabilitações

O processo de reabilitação física devia ter início o mais cedo 
possível e prolongar-se pelo tempo necessário. No entanto, as 
listas de espera para entrar nos centros de medicina física e de 
reabilitação atrasam um procedimento que não pode nem deve 
estar sujeito a demoras. 
Deve ser aumentado o número de centros de medicina física e de 
reabilitação, assegurando a cobertura a nível nacional.

Antecipação da idade da reforma

O desenvolvimento da atividade laboral por parte das pessoas 
com deficiência implica um desgaste físico e emocional diário, 
incomparavelmente superior ao de qualquer trabalhador sem 
deficiência. O que para uma pessoa sem deficiência é efetuado com 
pouco esforço, pode assumir proporções altamente desgastantes 
para os trabalhadores com deficiência.
Desta forma, propõe a APD que todos os trabalhadores com 
deficiência permanente, comprovada pelo atestado multiuso 
respectivo (referindo esse carácter permanente), tenham a 
possibilidade de acesso à pensão de reforma, sem penalização, 
desde que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
Ter idade igual ou superior a 60 anos;
Possuírem deficiência com grau de incapacidade definitiva igual ou 
superior a 60%.

Participação

Deve ser criado um Órgão de Consulta permanente, na dependência 
do Conselho de Ministros, constituído por organizações de pessoas 
com deficiência, de âmbito nacional.
O financiamento das ONG de pessoas com deficiência deve 
corresponder às reais necessidades destas organizações, para 
que possam desenvolver a sua atividade de defesa dos direitos 
humanos sem constrangimentos.

Dar voz a quem não tem voz

Última hora
Tendo sido confrontada com um corte de 12% no 
financiamento atribuído pelo Programa de Apoio ao 
Funcionamento, comparativamente a 2018, a APD 
solicitou um pedido de audiência ao Ministro da So-
lidariedade e aos Grupos Parlamentares, com cará-
ter de urgência. Até à hora de fecho do Associação, 
a APD foi recebida pelo Grupo Parlamentar do PSD, 
o qual se disponibilizou a enviar ao Governo as se-
guintes perguntas:

1 – Tem o Governo conhecimento do impacto ex-
tremamente negativo que a redução prevista no fi-
nanciamento da APD – Associação Portuguesa de 
Deficientes, por parte do INR – Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I.P., importará, no exercício or-
çamental de 2019, para o desempenho das ativida-
des realizadas por esta ONGPD? 

2 – Vai, ou não, o Governo corrigir esta diminuição 
no valor dotado – mantendo ou aumentando o valor 
a atribuir – de forma a possibilitar à APD realizar o 
seu urgente e necessário trabalho e, também, au-
mentar a expansão da sua atuação para que consi-
ga, cada vez mais, uma maior cobertura do território 
nacional?

Carta Aberta aos candidatos às eleições legislativas de 6 de Outubro
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OPINIÃO

Eram 8 horas e 15 minutos do dia 6 de 
Agosto de 1945, na cidade japonesa de 
Hiroshima, quando o bombardeiro norte-
-americano Enola Gay (nome que prestava 
homenagem à mãe do piloto do avião) 
lançou sobre a cidade a bomba atómica 
“Little Boy”. Foi a primeira vez que uma 
bomba nuclear era utilizada contra alvos 
civis. A destruição foi total! No entanto, a 9 
de Agosto, os EUA lançaram uma segunda 
bomba nuclear, desta vez sobre Nagasaki 
– a bela cidade portuária japonesa que 

acolheu os missionários portugueses no 
séc. XVI.
Todos os anos a população de Hiroshima 
recorda as vítimas e o martírio dos sobre-
viventes do ataque nuclear. Os sinos da 
cidade tocam às 8,15 h  e a população 
faz silêncio. Um pouco por todo o mundo, 
os defensores dos direitos humanos e do 
ambiente também prestam homenagem 
às vítimas deste crime e exigem o fim das 
armas nucleares.

Hiroshima nunca mais! Incêndios em Portugal
provocam micro inverno 
nuclear na Estremadura
espanhola
No passado dia 21 de Julho, os incêndios que grassavam na Beira, em Por-
tugal, geraram um densa e enorme nuvem de fumo e cinzas. Esta nuvem, 
empurrada pelos ventos, afetou a Estremadura espanhola, na região de 
Badajoz. Cáceres e Mértola, provocando uma queda de temperatura que 
chegou a atingir 4 graus. 
A designação de inverno nuclear foi criada por cientistas que demonstraram 
ser essa uma das consequências mais fatais da guerra nuclear, a saber, as 
nuvens de fumo impediriam os raios solares de chegar à terra durante vários 
meses. Isso faria descer drasticamente a temperatura, o que  provocaria a 
morte de animais e plantas.

Direito à Vida – Primado da Inclusão
A saúde tem constituído tema contro-
verso, após instauração da democracia; 
os predadores dos direitos humanos, os 
seus falsos defensores,  «jurados inimi-
gos da inclusão», adoptaram estratégia 
subversiva: por um lado, agitam, com 
supina hipocrisia, (como táctica sedutora) 
discursos vagos, inflamados, fingindo 
defender a saúde para todos; por outro, 
o seu verdadeiro propósito, engendram 
maléficas tácticas ajustadas ao negócio, 
visando o «sagrado lucro», sua aspiração 
ancestral, fundada em táctica de «crua 
guerra» a efectiva fruição universal desse 
direito. Iniciada a gloriosa mudança de 
Abril, houve transformações libertadoras 
na saúde, culminando na aprovação, 
na base da Constituição, da criação do 
Serviço Nacional de Saúde, objecto de 
odiosa guerra dos predadores da saúde, 
encontrando inesperados aliados cujo 

comportamento clarificou a traição à re-
tórica humanista. O retrocesso, 1980, 
serviu para acicatar o sonho de negócio 
lucrativo dos tais predadores; 1990 – em 
triste estado da democracia – assistiu à 
consagração da oportunidade de explora-
ção do empobrecimento dos trabalhado-
res, grupos excluídos, através da sinistra 
afirmação: «quem quer saúde, pague-a», 
abrindo caminho às mais grosseiras viola-
ções dos direitos humanos, consumadas 
na morte de dezenas de pessoas com 
deficiência(hemofílicos, hemodialisados); 
tantas complacências, tantos silêncios, 
conduziram à escandalosa impunidade 
dos culpados, bem identificados, mas 
protegidos pelos mentores do negócio. A 
APD (DDE) travou, trava, travará, dura ba-
talha contra o apagamento dessa vexante 
história… Não cessou a impunidade dos 
negociantes… subitamente, nos últimos 

4 anos, a guerra aos direitos humanos 
atingiu tal fragor, que só falta a«bomba 
atómica» para arrasar os prosélitos do 
direito à saúde, equiparado ao«direito à 
vida»… É deplorável a cumplicidade de 
quem deve zelosa guarda aos direitos 
humanos, quando todos os desvarios dos 
seus adversários quebrantam, às claras, 
a legalidade. Entre os seus aliados, acres-
centados às forças retrógradas, sinistras, 
emerge a comunicação social; a dimensão 
dessa propaganda, ocultando impunida-
des, responsabilidades, vilipêndios, radica 
na inconsciência de falsos informadores,  
vendidos por cheques, renegando a sua 
nobre missão; a propaganda dos conhe-
cidos constrangimentos do SNS oculta 
malefícios oriundos dos negociantes, 
durante décadas, faz o «jeitinho» aos 
autores de tanta malfeitoria, sedentos de 
regressar, a qualquer preço, às políticas 

sociais arcaicas, cujos traços falsamente 
caritativos são repudiáveis, num estado 
de direito. 
  Que conforto traria aos pobres, excluídos, 
que ilustres personagens, sem séquito, 
sem «selfies», se dignassem descer ao 
terreno, vissem, ouvissem, pesassem 
sabiamente a sua injusta posição! Quem 
sabe, mudassem de atitude, aderindo, ac-
tivamente, ao princípio: «todos os direitos 
para todos», coercivamente o direito à 
saúde, equiparado ao «Direito à Vida».  
Nós, as pessoas com deficiência, - através 
das nossas organizações representativas, 
cuja participação nesta luta é imperativa 
- conhecemos a fragilidade da vida…
 Incumbe-nos proclamar, em nome da 
vida, a plenitude dos Direitos Humanos. 
  

Joaquim Manuel Cardoso

“Direitos das Pessoas com Deficiência e  
Apoios do Estado”

A Delegação Distrital de Setúbal realizou no dia 22 de Junho de 2019, uma 
sessão de esclarecimentos, aberta a todos os interessados, subordinada ao 
tema “Direitos das Pessoas com Deficiência e Apoios do Estado”, que contou 
com a presença de 10 pessoas, sócios e não sócios.

Sessão de Esclarecimento no Lavradio
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NOTÍCIAS

No passado dia 20 de abril, a APD Porto 
sagrou-se Campeã Nacional de Andebol 
em Cadeira de Rodas ACR4. Parabéns 
a toda equipa por esta vitória e pelo bom 
desempenho alcançado. 
Esteve presente, no dia 23 de maio  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.
Marcou presença, no dia 3 de junho 
na Sessão Plenária Extraordinária  do 
Conselho Local de Ação Social do Por-
to (CLASP), no Auditório da Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett.
Esteve presente na reunião de trabalho 
do CLASP, que se realizou no dia 5 de 
junho no Departamento Municipal de 
Coesão Social .
A 13 de junho, reuniu com a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
a finalidade de tratar de assuntos de 
interesse entre ambas as instituições. 

Esteve presente, a 19 de junho, numa 
reunião com a Junta de Freguesia de 
Campanhã. 
A 29 de junho realizou-se nas instalações 
da Delegação Distrital do Porto da APD, 
a reunião do Conselho Nacional, sob o 
lema “Reforçar o papel das delegações 
é reforçar a APD”.
Participou no V Fórum de Inovação So-
cial AMP 2019, que se realizou  no dia 
15 de julho, no Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto.
Marcou presença , no dia 16 de julho na 
reunião Plenária Ordinária  do Conselho 
Local de Ação Social do Porto (CLASP), 
realizada no Auditório da Biblioteca Mu-
nicipal Almeida Garrett. 

AGENDA
Informamos todos os sócios e interessa-
dos que as instalações do Porto e Vila 
Nova de Gaia se encontrarão encerradas 
de 16 a 31 de agosto

Porto

O Associação congratula-se com este 
acontecimento, prova da vitalidade da 
APD, dispondo-se a colaborar na pros-
secução do Projeto dos recém eleitos 
dirigentes que passamos a nomear: Pre-
sidente – Nuno Miguel Mendes Pedro-
sa; Vice-Presidente – Maria João Silva 
Pereira Grou; Secretário – Luis António 
Marques Silva; Tesoureiro – Silvia Cris-
tina Andrade Santos; Vogais – Deolinda 
Conceição Ribafeita Santinha, Cláudio 
José Pedrosa Gomes, Maria Manuela 
Gonçalves Cardoso; Suplentes – Joa-
quim João Marques Monteiro e Diana 
Isabel Mendes Pedrosa.
Na tomada de posse da nova Direção, 
que se realizou a 13 de Julho, estiveram 
presentes, a Sra. Vereadora da CMFF 
Diana Rodrigues que tem o pelouro da 
Ação Social, o Sr. Presidente da As-
sembleia Municipal José Duarte e o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Buarcos e São Julião José Esteves. 
Também presentes estiveram represen-
tantes da Direção Nacional da APD, os 
Membros Eleitos e que tomaram posse 

e alguns convidados.
Tomaram da Palavra os Representantes 
da Assembleia Municipal, Junta de Fre-
guesia e Câmara Municipal que à vez 
deram os parabéns à direção empossada 
e reforçaram o papel que uma associa-
ção do género tem não só na defesa dos 
direitos da pessoa com deficiência, mas 
também na integração dos mesmos e 
na forma como podem mostrar como 
todos podemos ser ativos e interventi-
vos na sociedade independentemente 
da condição em que nos encontramos. 
Os membros da nova Direção da APD 
Figueira da Foz, comprometeram-se 
a ser os representantes de todas as 
pessoas com deficiência, mas também 
elos de ligação com os representantes 
do poder local, estando disponíveis para 
auxiliar a CMFF na medida do possível.
Seguiu-se um  período de debate onde 
ficou claro que a população com deficiên-
cia não pretende ter direitos especiais, 
mas sim e apenas ter oportunidades 
iguais.

Figueira da Foz

No passado sábado, dia 22 de junho, o Palacete dos Mellos, em Borba recebeu 
um colóquio evocativo do 10º aniversário da ratificação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, organizado pela Delegação Distrital de 
Évora da Associação Portuguesa de Deficientes.
Esta iniciativa teve como objetivo debater a importância da Convenção sobre as 
pessoas com deficiência, tratando-se de um “processo histórico que modifica com-
pletamente a padronização do paradigma da deficiência” tal como refere Joaquim 
Cardoso Presidente da Delegação Distrital de Évora.
Estiveram presentes entre outros convidados e interessados pelo tema, o presidente 
do INR, Humberto Santos, Presidente da Câmara Municipal de Borba, António 
Anselmo e Bruno Lopes da Direção Nacional da APD.

Évora

Colóquio 10º Aniversário da Ratificação 
Nacional da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas Com Deficiência

A Comissão de Gestão da Delegação Distrital de Castelo Branco participou com 
um stand na feira de S. Tiago na Covilhã que decorreu entre os dias 12 e 25 de 
julho de 2019.Esta participação teve o intuito de divulgar a delegação e promover 
o desporto adaptado. 
Mais se informa que no dia 19 de julho, no seguimento de reunião com o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Cantar Galo e Vila do Carvalho, ficou decidido 
o apoio desta freguesia à comissão através da cedência de espaço provisório e 
do fornecimento dos serviços inerentes ao funcionamento (água, luz, internet, 
etc) para reativar a delegação.

Divulgação da Delegação e do desporto 
adaptado na Feira de S. Tiago

APD Porto Campeã Nacional de Andebol 
em Cadeira de Rodas ACR4

APD Figueira da Foz volta a ter 
Delegação LocalCastelo Branco



p8 | Agosto'19

Diretora Helena Rato | Propriedade Associação Portuguesa de Deficientes | Redação Adiministração e Publicidade APD - Lg. Rato, nº 1B, 1250-185 Lisboa, tl. 213 
889 883/4, fax. 213 871 095, Contribuinte nº 501 129 430, Registo ICR nº 105 717 | Redação, Design e Paginação Formiga Amarela - Oficina de Textos e Ideias, Lda. 
| Impressão Grafedisport-Impressão e Artes Gráficas SA. Estrada Consiglieri Pedroso nº 90, 2730-053 Barcarena | Assinatura anual (4 meses: 2€) | Depósito Legal 
2667/89 | Tiragem 13 500 exemplares | Estatuto Editorial: https://www.apd.org.pt/index.php/comunicacao-apd/jornal-associacao

DESPORTO AGENDA

Delegação Distrital de Braga 

Assembleia Geral e Magusto

A delegação Distrital de Braga da APD realiza a 
sua assembleia geral para apresentação do Plano 
de Actividades e Orçamento para 2020 no próximo 
dia 16 de Novembro.
Após a Assembleia realiza-se o habitual magusto 
nas instalações da Sede da Delegação.

Delegação Distrital do Porto

Sedes encerradas entre 16 e 31 de Agosto

Informamos todos os sócios e interessados que 
as instalações do Porto e Vila Nova de Gaia se 
encontrarão encerradas de 16 a 31 de agosto

Lisboa

19º Torneio Internacional de Basquetebol

No dia 28 e 29 de Setembro realiza-se o 19º Torneio 
Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas no 
Pavilhão Municipal  Manel CastelBranco. em Lisboa.

Desporto

Demonstrações na Festa do Avante

As equipas de desporto da APD irão participar na 
Festa do Avante, no dia 8 de setembro, das 14h às 
15h, com demonstrações de andebol e basquetebol. 
No final, a atividade estará aberta a todos os que 
quiserem participar.

A equipa de basquetebol em cadeira de rodas da APD 
Braga terminou a época transacta conquistando tudo o 
que havia para conquistar. Em junho conquistou a Taça de 
Portugal, quando antes já tinha conquistado a Supertaça 
frente à APD Sintra. Antes, já tinha levado para casa o 
tetra campeonato nacional, sem derrotas. A hegemonia da 
APD Braga neste desporto pode levar a pensar que forma 
tudo facilidades, na verdade, não foi assim este anos. O 
técnico Ricardo Vieira confidenciou que se assistiu sempre 
a uma superação dos atletas, uma vez que esta foi uma 
época de adversidades. O técnico viu lágrimas nos olhos 
dos atletas por várias vezes, para manter a equipa como 
referência nacional.
De resto, na final da Taça, a equipa estava a perder por 

um ponto a 1 minuto alguns segundo do fim. Uma falta 
sobre Eduardo Gomes dá direito a um lance livre. Era o 
tudo ou nada. O atleta não tremeu e a APD braga levou 
a taça por um ponto. A festa que aconteceu depois é o 
desporto na sua melhor faceta.
A hegemonia bracarense já vem de há 4 anos a esta parte.

CM Famalicão atribui votos de louvor

A Câmara Municipal de Famalicão decidiu dar dois votos 
de louvor aos atletas  famalicenses Silvio Nogueira e Filipe 
Carneiro pela conquista do titulo de Campeões Nacionais 
de Basquetebol em Cadeira de rodas pela equipa da ADP 
Braga.

APD Braga venceu tudo o que havia para vencer
Basquetebol em Cadeira de Rodas

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: 
1P: inclusão/reabilitação/lazer; 
2P: desenvolvimento fisico/intelectual, melhoria da 
autoestima/autoconfiança; 
3P: competição e alto rendimento" O desporto vai 
mudar a tua vida, por isso não tenhas medo, vem 
até nós e agarra esta fantástica oportunidade de 
ser feliz" refere o coordenador nacional de desporto 
Bruno Lopes.

Vem praticar 
Desporto Adaptado

Portugal conquista 11 medalhas nos Jogos 
Europeus da Juventude
Encerrados os Jogos Europeus da 
Juventude do Comité Paralímpico 
Europeu que decorreram em Pajulahti, 
na Finlândia, no final de junho, a 
conclusão foi a de que Portugal 
continua em grande. Mais sete 
medalhas vieram para Portugal, no 
último dia de competições. O Boccia 
esteve em grande plano com André 
Ramos em Individual BC1 e o Par 
BC3, composto por Ana Sofia Costa 
e Rodrigo Celestino, a conquistarem 
o ouro, para além das medalhas de 
prata asseguradas por Ana Sofia Costa 

e Paulo Santos em Individual BC3 
e Individual BC4, respetivamente. 
A Natação teve em Diogo Cancela 
(S8) a grande figura ao arrecadar na 
mesma tarde a medalha de prata nos 
100 metros mariposa com o tempo de 
1:08.65 e o bronze nos 200 metros 
estilos com a marca de 2:41.18. O 
Goalball também brilhou na Finlândia 
ao bater a Alemanha por 5x2, na 
grande final, num triunfo que valeu a 
medalha de ouro à equipa nacional.
Com os sete pódios conquistados 
no dia de encerramento dos Jogos 

Europeus da Juventude EPC, Portugal 
termina a sua participação com 11 
medalhas: quatro de ouro, quatro de 
prata e três de bronze. De recordar 
que a Delegação Nacional assegurou 
nos primeiros dias de competição uma 
medalha de ouro por Pedro Frasco 
nos 100 metros T13 de Atletismo, uma 
medalha de prata por Márcia Araújo 
nos 100 metros T12 de Atletismo e 
duas de bronze por Sara Araújo nos 
100 metros T12 de Atletismo e por 
Marco Meneses nos 100 metros costas 
de Natação.

Portugal falha qualificação para o Eurobasket 2021

A Delegação Portuguesa ao Campeonato do Mundo de 
Atletismo de Juniores, World Para Athletics (WPA), que 
decorreu em Nottwil, Suíça, conquistou cinco medalhas, 
duas de ouro e três de prata. Rafael Neto esteve em 
grande destaque ao conquistar três medalhas, uma de 
ouro e duas de prata, nas provas dos 200m, 100m e 
400m T51-T54, assim como Miguel Monteiro ao sagrar-
se Campeão do Mundo de Juniores de lançamento do 
peso na classe F40. Também Solange Martins subiu 
ao segundo lugar do pódio na prova dos 1500m T20.
O Team Leader da Delegação, Francisco Teófilo, 
defende que a prestação foi bastante positiva uma 
vez que a Comitiva era composta por oito atletas e 
foram conquistadas cinco medalhas, duas de ouro e 
três de prata.

Portugal conquista 
cinco medalhas

No último jogo da 3.ª ronda de pré-qualificação para o EuroBasket 2021, em meados de agosto, Portugal acabou 
por sair derrotado do confronto com a Islândia (96-68).  
Com este resultado, a equipa das quinas colocou em causa o apuramento para a fase de qualificação do 
EuroBasket 2021, estando arredada da competição.

Ganhar à Suécia e 
ficar em 11º lugar
No último jogo disputado no Campeonato da Europa (Div. 
B) Portugal conseguiu a vitória depois de bater a Suécia 
por 65-67, terminando a prova em 11.º lugar.
Num jogo de altos e baixos para a Seleção Nacional, 
Portugal foi mais forte que a Suécia no arranque da partida 
(16-20), liderança que viria a aumentar no decorrer do 2.º 
quarto (31-40).
Através da já habitual defesa intensa, a equipa das quinas 
ia dominando o encontro, no entanto, no regresso dos 
balneários, Portugal acabou por passar a pior fase na 
partida sofrendo um parcial de 19-9.
Com as contas empatadas à entrada dos últimos dez 
minutos, restou à Seleção portuguesa lutar pela vitória 
final, triunfo que apenas ficou decidido já dentro do último 
minuto de jogo.

Campeonato do Mundo de Atletismo de 
Juniores WPA

Seleção Nacional de Sub16 


