
No passado dia 26 de Outubro realizou-se 
o 13.º Congresso Nacional das Pessoas 
com Deficiência, no Pavilhão Paz e Amizade 
gentilmente cedido pela Câmara Nacional 
de Loures. O Congresso foi o evento mais 
marcante do movimento associativo das 
pessoas com deficiência, durante o ano de 
2019, quer pelo número de participantes, 
mais de 300 oriundos de norte a sul do 
país, quer pela discussão e debate das 
questões mais prementes para a afirma-
ção dos direitos e a qualidade de vida das 
pessoas com deficiência. Naturalmente, a 
APD, membro-fundador da CNOD, esteve 
presente e interventiva na discussão das 
teses, com destaque para as questões do 
desporto adaptado, dos produtos de apoio 
e a importância da participação ativa das 
pessoas com deficiência na definição e exe-

cução de políticas públicas inclusivas. Foi 
nesse âmbito que a Presidente da APD, 
Ana Sezudo, apresentou uma comunicação 
sobre o tema participação das organizações 
de pessoas com deficiência à luz das reco-
mendações da Convenção da ONU sobre 
os direitos das pessoas com deficiência. 
O desporto adaptado é pelas suas caracte-
rísticas uma atividade nobre da participação 
das pessoas com deficiência porque abate 
barreiras e estereótipos discriminatórios, 
podendo ser uma chave que abre a porta 
da inclusão. Disso nos dá conta o jovem 
atleta Ahmat na entrevista que concedeu ao 
Associação. Pena que entidades públicas 
com responsabilidades na área do desporto 
adaptado descurem na prática atividade 
tão meritória, contrariando as promessas 
feitas em público. Infelizmente, este tipo de 

demagogia, prometer e não cumprir, também 
tem sido praticada em outras áreas da go-
vernação. Donde a necessidade de conhe-
cermos as promessas eleitorais, sobretudo 
do partido que acaba formando governo, 
para podermos monitorizar o cumprimento 
dessas promessas. É sobre isso que se fala 
em promessas leva-as o vento… ou serão 
para cumprir?
Monitorizar, avaliar, criticar, apresentar 
sugestões, propor políticas públicas, são 
atividades permanentes da APD que ins-
piraram os artigos do dirigente Joaquim 
Cardoso e das técnicas Sandra Costa e 
Carla Nascimento. O primeiro, crítico de um 
meio-ambiente de compadrio político, evo-
ca os requisitos indispensáveis à inclusão, 
enquanto os outros analisam o alcance da 
recente legislação sobre acessibilidade em 

edifícios habitacionais e o regime jurídico de 
escola inclusiva, respetivamente.
Vem aí o Natal e o capitalismo não é verde!, 
convoca-nos a uma atitude responsável 
sobre a preservação do meio-ambiente, na 
medida em que o consumismo alimenta e é 
alimentado por um sistema que privilegia o 
lucro sobre todas as coisas e que, encostado 
à parede pelas suas próprias contradições, 
fomenta campanhas publicitárias destina-
das a cumprir a sentença de Lampedusa: 
é preciso que alguma coisa mude para que 
tudo fique na mesma.
Neste número do Associação prestamos uma 
justa homenagem a dois amigos que nos 
deixaram, Manuel Joaquim Malta Massas e 
Mário Rui. Deixaram-nos fisicamente, mas 
a sua lembrança e exemplos de vivência 
solidária continuam connosco. Bem hajam!

 

6

 

5

  
Acessibilidade 
e Reabilitação Urbana

Diretora Helena Rato | Orgão Oficial da Associação            Portuguesa de Deficientes

Entrevista Ahmat 
Afashokov, atleta 
da APD Lisboa.

2

Promessas eleitorais 
leva-as o vento 
ou serão para cumprir?

nº 301 | novembro´19
Trimestral | 0,6€

DESTAQUE+

centrais

AUTORIZAÇÃO Nº CDE01342019CPE/AGME             
Pode abrir-se para verificação postal

13.º Congresso 
Nacional das Pessoas 
com Deficiência.

fo
to

gr
af

ia
: P

ed
ro

 M
F 

M
es

tre
/A

M
M

ag
az

in
e.

pt

Desporto adaptado elimina estereotipos 



p2 | novembro´19

A6 de Outubro, os cidadãos fizeram as suas escolhas e daí 
resultou a Assembleia da República que irá ditar o destino 

do país e o dia-a-dia dos portugueses nos próximos quatro anos. 
Sim, porque o principal órgão de soberania é a Assembleia da 
República cuja composição político-partidária dá corpo à máxima 
de que o Povo é quem mais ordena! Por isso, a APD tem man-
tido e continuará a procurar manter o diálogo com os Partidos 
representados na Assembleia da República e a dar-lhes o seu 
contributo, em particular no âmbito da discussão e elaboração 
de diplomas legislativos que afetem direta ou indiretamente os 
direitos e a vida das pessoas com deficiência. 
Antes da campanha eleitoral, a APD enviou a todos os Partidos, 
que já tinham assento na Assembleia da República, uma Carta 
Aberta expondo os problemas, exigindo 
uma resolução urgente pelas pessoas 
com deficiência, donde a relevância da 
análise dos programas eleitorais sobre 
as políticas propostas para a inclusão.
O Partido Socialista, por que ganhou a 
maioria, embora relativa, continuará a 
ser o responsável pela governação, com 
ou sem geringonça. Consequentemente, 
em primeiro lugar, importa conhecer as 
promessas que constam no seu Progra-
ma Eleitoral e que são muitas, algumas 
retomando “velhos” objetivos. Entre estes, 
destaca-se a acessibilidade apresentada 
como “o grande desígnio da legislatura”, 
a concretizar através de um plano na-
cional dotado de instrumentos, meios e 
estímulos (linguagem um pouco confusa 
na medida em que meios e estímulos se 
confundem com instrumentos para levar a cabo uma determina-
da política) para acelerar a necessária adaptação de “espaços 
públicos, equipamentos coletivos, estabelecimentos, condomí-
nios e habitações”. O jornal Associação saúda este desiderato 
e promete estar atento à sua concretização, a começar pela 
dotação orçamental que lhe for atribuída, tal como para outras 
promessas do Programa Eleitoral no âmbito da acessibilidade, 
a saber, acessibilidade aos espaços culturais, incluindo “a eli-
minação de barreiras arquitetónicas, o acesso aos conteúdos 
através de áudio descrição, criação de percursos acessíveis, 
maquetes tácteis, entre outros recursos tecnológicos”. 
Também no domínio da acessibilidade à cultura e à comunicação, 
o Partido Socialista promete “difundir a língua gestual e garantir 
a sua efetiva disponibilização nos serviços públicos”, assim 
como, “promover a utilização do sistema Braille” e “garantir a 
acessibilidade de todos os sites e aplicações de atendimento 
descentralizado da Administração Pública”. 
Quanto aos transportes públicos, a promessa é de “alargar a 

recente política de concessão de descontos nos transportes 
públicos a cidadãos com deficiência”, o que será bom, a concre-
tizar-se, mas ficou esquecido o gravíssimo problema do défice 
de acessibilidade aos transportes públicos.
Concretizar a terceira fase da Prestação Social para a Inclusão 
(PSI) e “criar um sistema de indicadores e modelos de recolha de 
informação” visando conhecer “a realidade sociodemográfica das 
pessoas com deficiência” são igualmente promessas expressas de 
forma clara e objetiva, pelo que é facilmente exequível a avaliação 
do seu grau de cumprimento ou de incumprimento. O mesmo não 
se pode dizer das restantes promessas, por serem formuladas de 
forma demasiado generalista, por prosseguirem simultaneamente 
múltiplos objetivos ou por não estarem claramente explicitados o 

papel e a responsabilidade dos diversos 
intervenientes. No primeiro caso, temos 
a “nova” (mais uma?) “Estratégia Nacio-
nal para a Inclusão das Pessoas com 
Deficiência” ou “promover o acesso das 
pessoas com deficiência ou incapacida-
de à participação política e à tomada de 
decisão”, que deveria necessariamente 
ser um dos objetivos da anunciada Es-
tratégia Nacional.  
Em matéria de emprego, há formula-
ções que confundem objetivos e proces-
sos para os atingir, facto que faz temer 
tratarem-se de promessas sem grande 
consistência executiva. Por exemplo, na 
promessa “avaliar e capacitar o sistema 
de apoios à formação das pessoas com 
deficiência, melhorando a autonomiza-
ção e a inserção no emprego” o objetivo 

deve ser melhorar a autonomização e a inserção no emprego e 
não o inverso. Este tipo de confusão também se verifica no ponto 
sobre “a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 
emprego” (ou será no mercado de trabalho?). 
Sobre a Vida Independente, a promessa de reforço do Modelo 
de Apoio à Vida Independente é supérflua na medida em que 
os objetivos enunciados já estavam contemplados aquando da 
definição e implementação do MAVI (Modelo de Apoio à Vida 
Independente). Há, contudo, outra promessa no âmbito da filosofia 
inerente ao conceito de vida independente, a saber, lançamento 
das “bases de um plano nacional de desinstitucionalização”. 
Trata-se de um objetivo ambicioso, a aplaudir, mas de difícil 
aplicação e seguramente oneroso, pelo que corre o risco de se 
tornar numa promessa que o vento levará. Oxalá o Associação 
esteja enganado!
Por último, referir uma promessa sobre uma questão muito cara à 
APD, a saber, a necessidade de se melhorar o sistema de avalia-
ção utilizado para o atestado médico de capacidades multiusos. 

Promessas eleitorais leva-as o vento 
ou serão para cumprir?

O PS, por que ganhou 
a maioria, embora 

relativa, continuará 
a ser o responsável 
pela governação (...) 
em primeiro lugar, 
importa conhecer 
as promessas que 
constam no seu 

Programa Eleitoral 
e que são muitas...

Ao Mário Rui

Querido amigo,
Sabemos que não quererias palavras 
de agradecimento e muito menos a 
título póstumo, mas, como infelizmente 
não as podes recusar, aqui deixamos 
lavrado o nosso profundo reconheci-
mento pelo muito que ajudaste a APD 
ao longo de todo este tempo.
Agradecemos as palavras que escre-
vias no Jornal Associação, sempre em 
defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência e com a noção plena da 
injustiça da sociedade para com estes 
cidadãos, as tuas esplêndidas palavras 
quando descreveste, como ninguém 
o poderia ter feito, a história da APD - 
ainda hoje é o melhor e mais sentido 
retrato do percurso da Associação. 
Estavas sempre disponível para as 
solicitações que te dirigíamos sem 
exigir nada em troca. A tua belíssima 
voz marcou indelevelmente os tempos 
de antena, as ações de rua, o Prémio 
Dignitas. 
A Associação Portuguesa de Deficientes 
deve-te muito do que é hoje e serás 
sempre parte do caminho que traçou. 
Obrigados amigo e até sempre!
Lisboa, 9 de outubro de 2019

 
A Direção Nacional
A Presidente

Ana Sezudo
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Vem aí o Natal 
e o capitalismo não é verde!

“O Mundo que criámos hoje como resultado do  
nosso pensamento tem agora problemas que não 
podem ser resolvidos se pensarmos da mesma  
forma que quando os criámos” Albert Einstein

EDITORIALOPINIÃO

Helena Rato

Estamos a entrar na época das festividades natalícias, 
período em que o consumismo dispara, estimulado por 

uma publicidade omnipresente e que utiliza abundantemente 
o vocabulário da solidariedade para vender melhor. Vamos, 
pois, entrar num período particularmente paradoxal, na me-
dida em que o consumismo, motor indispensável ao capita-
lismo de mercado, vai conviver e, porventura, apoiar-se em 
palavras do discurso sobre a emergência climática. Esta é 
uma contradição fundamental do nosso tempo que podemos 
resumir no slogan “o capitalismo não é verde”, ou seja, não é 
ecológico. O Acordo de Paris, aquele que o Presidente Trump 
repudiou e que tem como objetivo manter o aquecimento glo-
bal abaixo de 2 graus Celsius, assenta toda a sua filosofia na 
“descarbonização”, ou seja, na drástica redução das emis-
sões de CO2. Para o sucesso deste objetivo, os transportes 
assumem um papel decisivo, levando à utilização crescente 
das baterias de lítio como fonte de alimentação energética. 
As baterias de lítio estão em toda a parte. Nos telemóveis, 
nos marca-passos, nas próteses auditivas, nas motos, nas 
trotinetes e bicicletas elétricas, nos transportes. Parece, pois, 
que as baterias de lítio, além de se transformarem numa in-
finita oportunidade de negócio vieram para salvar o Mundo. 
O reconhecimento vem com a atribuição do prémio Nobel 
da Química 2019 aos “pais” das baterias íon de lítio, embora 
com um atraso de pelo menos trinta e quatro anos, visto ter 
sido em 1985 que se iniciou a comercialização desse tipo de 
baterias. O problema é que a Academia Sueca, que atribui 
os prémios Nobel, não previne que essas baterias também 
poluem, não quando estão a ser utilizadas mas quando estão 
a ser carregadas pois a maior parte das fábricas de produção 
de energia elétrica são altamente poluentes e não há nenhu-
ma previsão da poluição que será provocada pela destruição 
das baterias quando chegar ao fim o seu tempo de vida útil. 
Pense nisso quando escolher os seus presentes de Natal e 
não se deixe contaminar pela publicidade! 
Natal é tempo de presentes. Dos tradicionais presentes às 
crianças, invocando as ofertas dos Reis Magos ao Menino 
Jesus, a sociedade do consumo impôs que se oferecessem 
presentes de Natal aos adultos, pais, avós, amigos, colegas 
de trabalho…, provocando uma overdose de lixo, em papel 
e plásticos eventualmente recicláveis. Entretanto há os ex-
cluídos, adultos e crianças com ou sem deficiência que não 
podem sequer satisfazer as suas necessidades básicas, que 
vivem, ou sobrevivem, precariamente. E é aí que entram 
as campanhas ditas de solidariedade, para uns, ou de ca-
ridadezinha, para outros, e que são seguramente grandes 
campanhas mediáticas, com enormes custos financeiros e 
ambientais e que têm o desmérito de acalmar consciências 
para que a resolução efetiva da pobreza e da poluição, dois 
grandes problemas que ameaçam severamente a vida neste 
Mundo globalizado, continue em lista de espera.

Na alvorada de nova legislatura: partindo das 
ilusões desfeitas, das promessas por cumprir, do 
apego às propostas conservadoras, da ambiguida-
de das leis aprovadas, da resistência à supressão 
do direito inegociável ao diálogo/participação, da 
tibieza no combate à putrefacta corrupção, da 
aparição de «associaçõezinhas» dispersantes, 
sob protecções equívocas, cabe reafirmar, sem 
hesitações, os requisitos objectivos/subjectivos 
da concretização do edifício incluente.
Observando, com critérios imparciais, o percurso 
da inclusão, emerge um sistema pejado de infin-
dáveis contradições que distanciam o discurso 
da prática, embora sejam evidentes oscilações 
periódicas: nos conceitos, na planificação, nos 
recursos, na dignificação das pessoas com 
deficiência, no real reconhecimento das suas 
organizações representativas, na participação 
imperativa nesse processo global. Persistem 
atitudes negativíssimas: favorecimento de clien-
telas, compadrios, subserviências, discriminação 
das organizações, em função dos seus projectos/
opções, atingindo «foros de escândalo» a injus-
tificada protecção às práticas contrapostas aos 
direitos humanos, claramente votadas à «cari-
dadezinha», alavancas do voto cativo, aliadas 
dos poderes.
Recentemente, surgiu a ACT – Autoridade para 
as Condições do Trabalho – num paroxismo de 
legalidade aparente, para não se sabe se fazer 
correcções – não cremos – se para alimentar: 
carreirismos de «amigos do taxo», sedentos de 
promoções; ou visarão desestabilizar as tutelas, 
porque, se quisessem fazer cumprir a lei, de-
veriam iniciar pelas autoridades tutelares, pois 
estas, quando retardam pagamentos, reduzem 
financiamentos, e outras malfeitorias, são os 
verdadeiros geradores de eventuais ilegalidades; 
conhecerão tais «moços» as incumbências impe-
rativas do Estado, constantes da Constituição?

Já agora vejam lá se encontram tempo para vigiar 
as empresas produtoras de lucros obscenos, pois, 
quando violam acintosamente as leis, cometem 
dolo, enquanto as organizações, quando omitem 
alguns direitos, não os omitem, com dolo, antes 
são forçadas por este caos que nos aterra.
Abundam: burocracia inútil, consumidora de 
recursos; tecnocracia favorecedora da arbitra-
riedade, eivada de incompetência, tendente à 
prepotência; o lastro tecnocrático/burocrático 
exprime-se na praga de projectos, «projectozi-
nhos», geradores de sórdida teia onde pontificam 
verdadeiros «ninhos de ratos» próximos/prote-
gidos dos poderes, absorvendo o minguados 
recursos financeiros das instituições, fustigadas 
por inúmeras penúrias de recursos.
Sinteticamente, enunciámos a catadupa de 
requisitos objectivos inibidores da inclusão.
Quanto aos requisitos objectivos, é imperativo 
trazer ao combate pela inclusão todas, mas todas 
as organizações inequivocamente comprometidas 
na inclusão: banir conformismos, repudiar opor-
tunismos carreiristas, condenar subserviências, 
porque estas, e outras causas quejandas, são – 
e não deviam ser – chagas contaminadoras da 
construção da sociedade inclusiva.
É, nesta conjuntura, imperativo declarar, de 
modo altíssono:
«à margem das organizações representativas 
das pessoas com deficiência não se construiu, 
não se constrói, não se construirá inclusão!...»
«Nada sobre nós, sem nós!...»
A mudança opera-se na luta determinada:
Rejeitar retrocessos, valorizar mudanças posi-
tivas,  exigir a participação, reclamar recursos 
justos, proclamar, sempre, a transparência/
autonomia, são estradas largas da inclusão!... 

Joaquim Manuel Cardoso              

Poder Novo Inclusão Nova

A educação inclusiva é uma imprescindível ban-
deira da APD, porque ter instrução ou não ter 
faz toda a diferença na vida das pessoas com 
deficiência. Recentemente, a Lei nº 116/2019 de 
13 de Setembro veio alterar o regime jurídico da 
escola inclusiva previsto no Decreto-Lei nº 54/2018. 
O novo diploma reforça a participação dos pais/
encarregados de educação no processo de 
educação dos filhos, permitindo-lhes colaborar 
na elaboração e na avaliação do Relatório Téc-
nico- Pedagógico (RTP,) no Plano Individual de 
Transição (PIT) e no Plano Educativo Especial 
(PEI), p aossibilitando, também, a sua participa-
ção nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de 
apoio à educação inclusiva (EMAEI) mediante a 
autorização desta. Estas são alterações franca-
mente positivas, desde que os pais/encarregados 
de educação sejam devidamente informados dos 
seus direitos e possam efetivamente exercê-los.
Outro aspeto positivo da Lei 116/2019 é prever 
que as medidas de suporte à aprendizagem e 
inclusão aplicadas pelas equipas multidiscipli-
nares possam ser complementadas por outras, 

como o apoio tutorial, por exemplo. Neste âmbito, 
a ameaça vem sobretudo da falta de recursos 
fundamentais, docentes, auxiliares e técnicos, 
tais como, terapeutas da fala, psicólogos, são 
muitas das vezes colocados tardiamente ou não 
são suficientes para o nº de alunos, registando-
-se, também, a não disponibilização atempada 
de materiais pedagógicos. 
Estas carências, que têm penalizado todos os 
alunos com necessidades educativas especiais, 
são especialmente gravosas para os alunos 
com currículo específico individual (CEI), verifi-
cando-se que estes alunos continuam a passar 
de ano letivo sem atingir os objetivos mínimos.  
Há alunos que terminam o período de escolari-
dade obrigatória sem saber ler nem escrever e 
até sem sequer terem adquirido competências 
funcionais e sociais básicas. Esperamos, pois, 
que no cumprimento do espírito e dos objetivos 
da Lei 116/2019, o Ministério da Educação dote 
as escolas dos recursos necessários.

Carla Nascimento

Breve reflexão sobre 
a nova lei para a escola inclusiva
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Boa noite, Ahmat! Conhecemo-nos há 
uns dois anos, por ocasião do desfile 
do 25 de Abril, na Avenida da Liberda-
de, onde os atletas da APD fazem uma 
demonstração de desporto adaptado. 
Tinha o Ahmat 16 anos e o Associação 
deu-lhe destaque na edição de Maio 
2017. Desde então, muita coisa mudou 
na sua vida…
Sim, basicamente, entrei na Universidade, 
mais precisamente, no Instituto Superior 
Técnico (IST), passei a integrar a Seleção 
Nacional de sub23 BCR e requeri a nacio-
nalidade portuguesa.

Para perceber o alcance destas mudan-
ças, vamos falar das origens, das suas 
origens. O Ahmat vem da Rússia, mas a 
Rússia é muito grande e com população 
muito diversificada. Pode dar-nos al-
guns detalhes da sua terra e das razões 

que o trouxeram para Portugal?
Sem dúvida. Nasci em Tyrnyauz, pequena 
cidade da República de Cabária – Balcária, 
da região do Cáucaso, norte da Geórgia. 
Os meus pais decidiram emigrar para Por-
tugal, comigo e com o meu irmão Issa, em 
busca de tratamento para o meu problema 
congénito, pois nasci com a espinha bífida.

Suponho que foram tempos difíceis, 
porque, segundo as notícias da época, 
havia uma grande instabilidade políti-
ca e degradação social na República 
Kabardino – Balkar. Atualmente, Nalchik, 
a capital, alberga uma Universidade de 
Medicina considerada uma das melho-
res da Federação Russa, mas o fim da 
URSS trouxe uma desorganização total. 
As minas fecharam, o turismo parou e o 
desemprego subiu em flecha. Em 2005, 
Nahtchik foi noticiada por ter sofrido 

um sangrento ataque de extremistas 
armados. Mas, porquê Portugal? Porque 
é que os seus pais escolheram Portugal 
como país de acolhimento?
Os meus pais queriam ficar na Europa e 
aconselharam-nos Portugal, porque diziam 
que era mais fácil entrar como refugiados, 
era um país mais acolhedor e com um 
serviço nacional de saúde capaz de se 
ocupar do meu caso.

E foi?
Sim! Correu tudo bem. Encaminharam-me 
para o Hospital Pediátrico D. Estefânia 
onde tenho sido seguido. Só agora vou ser 
encaminhado para outro hospital, porque 
fiz 18 anos.

E a escola, como foi?
Fui para a escola primária aos 6 anos. 
Ficava em Marvila. E depois mudei para 

uma na Madre de Deus. Fui sempre com 
o meu irmão Issa. Adaptei-me muito bem. 
Os professores e os auxiliares eram muito 
gentis comigo, posso dizer que tive uma 
escola inclusiva. No secundário mudei para 
a Escola D. Dinis, em Chelas. Aí tive o mes-
mo acolhimento inclusivo. Por exemplo, fiz 
sempre educação física, os professores 
procuravam adaptar os exercícios à minha 
condição. Só comecei a sentir dificuldades 
quando fui para a universidade, para o IST.

Que dificuldades? Podes precisar?
O problema está na acessibilidade física 
às instalações. Para entrar não tive pro-
blemas, beneficiei do contingente especial 
para estudantes com deficiência e da isen-
ção do pagamento de propinas. Os colegas 
são muito solidários, ao contrário do que 
ouvia dizer, não há espírito de competição, 
há um espírito de entreajuda e depois há 
a Associação de Estudantes (AEIST) que 
nos ajuda imenso com a publicação das 
sebentas (transcrição escrita e revista das 
matérias lecionadas pelos professores). 
Também não tenho queixa dos professores, 
embora alguns sejam um pouco elitistas, 
não demonstrando qualquer preocupação 
pedagógica. O problema, como já referi, 
são as acessibilidades. As dificuldades de 
circulação entre os pavilhões são enormes 
e estamos sempre a mudar de pavilhão. 
Teoricamente, os alunos com deficiência 
podem escolher as salas onde têm au-
las, mas, na prática, isso é impossível. 
Depois, há salas de aula completamente 
inacessíveis, só com escadas, sobretudo 
no Pavilhão Central, pois nas Torres, de 
construção mais recente, tudo é acessível. 
Tenho uma colega em cadeira de rodas 
que só pode entrar nalguns pavilhões 
transportada ao colo pelos colegas. Eu 
vou-me safando porque consigo andar 
de canadianas.

Fala-nos agora da tua vida como atleta
Esta minha vida começou quando encontrei 
a APD, andava eu no fim do secundário. 
Um dia, ao sair da Escola D. Dinis para 
ir almoçar, fui abordado por um atleta da 
APD que me deu um folheto informativo. 
Achei interessante e contactei a APD com 

CENTRAIS

Precisamos mostrar que temos valor!
Ahmat Afashokov chegou a Portugal em 2003. Tinha então dois anos. Hoje, com 18 anos, é um jovem atleta da APD Lisboa que inte-
gra a Seleção Nacional de sub23 de basquetebol em cadeira de rodas (BCR). Por sugestão de Bruno Lopes, Secretário da Direção 
Nacional da APD, atleta e grande dinamizador do desporto adaptado, o Associação foi conversar com o Ahmat. Encontrámo-nos, 
numa terça-feira à noite, no Complexo Municipal Desportivo Casal Vistoso, ao Areeiro, em Lisboa, onde os atletas da APD – Lisboa 
treinam semanalmente.

Dar voz a quem não tem voz
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o objetivo de começar a jogar andebol. Isto, 
em 2016. Já integrado, tive oportunidade 
de treinar basquetebol e percebi que este 
jogo, em cadeira de rodas, está mais de-
senvolvido. Desisti, então, do andebol e 
passei a dedicar-me ao basquetebol.  Em 
2018, eu e mais seis atletas da APD fomos 
convidados pela Federação Portuguesa 
de Basquetebol para integrar a Seleção 
Nacional de sub23 BCR.

Quem são os outros atletas da APD 
e como funciona a seleção da Federa-
ção?
A Federação segue os resultados das com-
petições e a partir daí convida atletas para 
estágios, seguindo-se a seleção. Na última 
concentração, integraram a Seleção Nacio-
nal sub23 dez atletas, seis deles da APD. 
Três são da APD-Lisboa, dois da  APD-Leiria 
e um da APD- Sintra. Neste ano de 2019 
foi a primeira vez que a Seleção de sub 
23 BCR representou Portugal nos Jogos 

Paralímpicos Europeus da Juventude que 
se disputaram na Finlândia! 

E que tal a experiência?
Foi muito boa! Foi uma experiência muito 
boa, não só do ponto de vista desportivo, 
também humano e cultural e, depois, o 
conhecimento de outras realidades e de 
outras gentes faz-nos crescer.

E o que aprendeste?
Aprendi que, comparativamente a outros 
países europeus, em Portugal o desporto 
adaptado está muito atrasado. As condi-
ções oferecidas a atletas de alguns países 
dão-lhes estabilidade e permitem-lhes ter 
mais ambições. Se eu fosse francês não 
tinha problemas.

Que problemas?
Por exemplo, problemas financeiros. Em 
França os atletas recebem um salário para 
além de outras facilidades. Aqui tudo é à 

nossa custa, minha ou da APD. Mas os 
principais problemas que enfrentamos têm 
a ver com os treinos. Em Lisboa, só neste 
complexo desportivo, onde nos encontra-
mos, há condições para vir treinar, mas os 
horários que nos oferecem são maus - das 
22 às 23,30h. Além de ser muito tarde para 
pessoas que têm dificuldades de mobilidade, 
o duche depois do treino é quase dramático, 
porque nós levamos naturalmente mais 
tempo e os funcionários apressam-nos 
porque o complexo fecha às 24h. Já nos 
têm cortado a luz! A acrescentar, para pior, 
a Direção do complexo/ Câmara Municipal 
de Lisboa não respeita o compromisso que 
assumiram connosco e suprimem os treinos. 
Nas últimas três semanas tivemos alguns 
dos nossos treinos cancelados! 

Como pode a APD ajudar?
Reclamando e apresentando aos respon-
sáveis da gestão do Complexo Municipal 
Casal Vistoso e ao Pelouro do desporto 

da CML as seguintes reivindicações: 1.º 
Mais e melhores horários para treinar; 2.º 
Respeito desses horários (deixarem de 
meter outras atividades no nosso horário);  
3.º Transporte para casa, pois muitas ve-
zes já não há transportes públicos quando 
termina o treino (estas dificuldades levam 
muitas pessoas com deficiência a desistir, 
sobretudo raparigas).

Para terminar, quais devem ser as prio-
ridades da política portuguesa para a 
deficiência…
Acessibilidades; melhores condições para 
a prática de desporto adaptado, incluindo 
nas escolas e nos hospitais; mais apoios 
para a vida independente.

Muito obrigada Ahmat, precisas de boleia 
para casa?
Não obrigada, tenho um autocarro que 
quase me leva a casa.

13.º Congresso Nacional das Pessoas com Deficiência
A 26 de Outubro, no Pavilhão Paz e Amizade de Loures, realizou-se o 13.º Congresso Nacional das Pessoas com Deficiên-
cia, sob o lema "Por um movimento Associativo de Ação na Defesa da Inclusão".  A CNOD, principal organizadora do Congres-
so, elaborou as Teses que aí foram discutidas e de que apresentamos o resumo das principais questões sobre os direitos que  
asseguram a igualdade de oportunidades e a inclusão, comprometendo-nos a divulgar as conclusões na próxima edição. 

  Segurança Social
Melhorar a Tabela Nacional de Incapacidades
Foi dado especial relevo à Tabela Nacional de Incapaci-
dades (TNI), por ser o instrumento de avaliação do grau 
de incapacidade que permite o acesso a isenções fiscais 
ou meios de proteção social. A discussão incidiu sobre 
o desajuste da TNI à avaliação do grau de incapacidade 
das pessoas cuja deficiência não resulta de acidente de 
trabalho ou doença profissional e sobre a redução dos 
coeficientes de incapacidade, sob pressão das segu-
radoras, facto que está a prejudicar trabalhadores no 
ressarcimento da perda total ou parcial da capacidade 
de trabalho.

  Mulheres com Deficiência
Reforçar o acesso aos serviços de saúde 
e de planeamento familiar
Muitas vezes vítimas de uma dupla discriminação, os 
problemas com que as mulheres com deficiência se de-
param no dia-a-dia foram ouvidos e discutidos, tendo sido 
reafirmada a urgência em reforçar o acesso aos serviços 
de saúde e de planeamento familiar. Apelou-se a que as 
ONG de mulheres integrem nas suas preocupações as 
necessidades das mulheres e raparigas com deficiência. 

  Acessibilidade física de comunicação e informação
Cumprir a lei de acessibilidades
Apesar destes direitos estarem amplamente consagrados 
na legislação portuguesa, mantêm-se as barreiras físicas 
e a inacessibilidade dos meios de transporte que criam 
situações de isolamento e condicionam a liberdade das 
pessoas com deficiência. Exigem-se, portanto, a tomada 
de medidas que obriguem ao cumprimento da lei. 
Por outro lado, a inexistência de legislação que garanta a 
informação e comunicação acessível coarta a liberdade de 
pensamento e de expressão, pelo que, como determina 

a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, o Estado Português deve providenciar as 
necessárias medidas e formas de assistência para asse-
gurar a acessibilidade de todas as pessoas à informação 
e à comunicação, incluindo a Internet. 

  Emprego e condições de trabalho
Educação inclusiva, formação profissional 
de qualidade e inclusão dos sinistrados de 
trabalho 
As medidas específicas disponíveis para o emprego, 
como a quota de emprego no setor público e os incenti-
vos aos empregadores não têm conseguido aumentar a 
empregabilidade das pessoas com deficiência, porque 
a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho exige uma abordagem transversal e planificada, 
que inclua a educação, a formação, a acessibilidade, a 
informação e a comunicação.
Consequentemente, impõe-se de imediato que seja as-
segurado o acesso à educação inclusiva e à formação 
profissional de qualidade por serem fatores determinan-
tes no acesso ao mercado de trabalho e na progressão 
profissional.
É também obrigação do Estado garantir medidas adequa-
das à criação de condições de inclusão profissional dos 
cidadãos sinistrados no trabalho, mediante o cumprimento 
da legislação sobre prevenção e reparação dos acidentes 
de trabalho e doenças profissionais, incluindo a adaptação 
dos postos de trabalho em razão das especificidades da 
deficiência adquirida pelo trabalhador.

  Vida Independente
Cumprir os princípios determinados pela 
Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência 
Esta questão foi tratada a partir da crítica ao Modelo de 

Apoio à Vida Independente que está a ser testado em Por-
tugal e que contraria os princípios da Vida Independente, 
nos termos da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Neste âmbito foi de novo reafirmado que a Vida 
Independente pressupõe acessibilidade a todos os serviços 
e meios disponibilizados à população, em condições de 
igualdade, e que os assistentes pessoais sejam escolhidos 
e pagos diretamente pela pessoa com deficiência.

  Saúde e Reabilitação
Reposição de direitos e aumento da oferta 
de serviços de reabilitação física e psicológica
Uma das lacunas do Serviço Nacional de Saúde, no que às 
pessoas com deficiência respeita, é o reduzido número de 
serviços de medicina física e de reabilitação. Em síntese, 
foi reafirmada a indispensável adoção de medidas para 
assegurar os cuidados de promoção e vigilância da saú-
de, o despiste e o diagnóstico, a estimulação precoce do 
tratamento e a habilitação e reabilitação médico-funcional 
das pessoas com deficiência, bem como o fornecimento, 
adaptação, manutenção ou renovação dos produtos de 
apoio que forem adequados, disponibilizados em tempo 
útil, assim como a implantação de avançadas tecnologias 
terapêuticas.

  Direitos Sexuais e Reprodutivos
Garantir o acesso à educação sexual
Os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com defi-
ciência são frequentemente negligenciados, em grande parte 
divido à ideia preconcebida de que trata de seres assexuais 
ou que devem ter a sua sexualidade e fertilidade controladas. 
Relembrando o Artigo 23 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDPD) que reconhece a 
importância da educação sexual para o cumprimento dos 
direitos sexuais e reprodutivos, foi discutido o facto de, em 
Portugal, as pessoas com deficiência enfrentarem obstáculos 
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A acessibilidade é fundamental para a qualidade 
da vida das pessoas com deficiência, donde a im-
portância da legislação que se propõe garanti-la. 
Por isso temos denunciado os regimes excecio-
nais que isentam os responsáveis do cumprimento 
das normas técnicas que garantem o acesso de 
todas as pessoas a edifícios e à via pública, caso 
do Decreto-Lei nº 53/2014. Muito contestado, este 
diploma acabou por ser revogado e substituído 
pelo Decreto-lei nº 95/2019, que estabelece o re-
gime aplicável à reabilitação de edifícios e frações 
autónomas procedendo, também, à alteração de 
vários diplomas que contemplam a segurança e 
salubridade dos edifícios e acrescenta o método 
de projeto para a melhoria das condições de 
acessibilidade. Subsequentemente, este diploma 
foi complementado pela Portaria n.º 301/2019 
que define o método de projeto para a melhoria 
da acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada em edifícios habitacionais existen-
tes. Esta portaria, em traços gerais, identifica 3 
tipos de níveis de intervenção que vão desde 
intervenções destinadas apenas a assegurar, 
tanto quanto possível, a segurança, o conforto 
e a funcionalidade de percursos espaços de per-
manência (intervenção simples), até intervenções 
de fundo que asseguram o cumprimento integral 
das especificações das normas técnicas para 
a melhoria da acessibilidade das pessoas com 
mobilidade condicionada (intervenção profunda).
Todas estas alterações evidenciavam um avanço. 
Contudo deixam sérias reservas quanto à sua 
aplicação, porque: 1) a questão da fiscalização 
do cumprimento e da correta classificação das 
intervenções não está salvaguardada, deixando 
no vazio como será acompanhado este processo 
e quais as implicações para quem não cumprir ou 
até mesmo optarem sempre pelas intervenções 
simples; 2) no nº1 do anexo à portaria foi introdu-
zida a ressalva “exceto se tal adaptação constituir 
um esforço desproporcionado”, sem clarificar o 
que se entende por esforço desproporcionado.
Além disso, existem importantes lacunas que 
podem conduzir a graves discriminações, de-
signadamente pelo facto de o quarto não ser 
considerado como uma área essencial de inter-
venção, subordinando-a à condição da habitação 
apresentar uma tipologia igual ou superior a T3. 
Problema idêntico decorre de algumas diferenças 
nas medidas de intervenção estipuladas segundo 
os níveis de classificação das intervenções. As-
sim, no nível de intervenção simples, o ressalto 
no piso não é considerado como medida de 
cumprimento obrigatório para a deslocação em 
cadeira de rodas; ao nível de intervenção médio 
também não é obrigatório cumprir as normas 
técnicas para corredores, vãos e portas que ga-
rantam a mobilidade em cadeira de rodas e, mais 
incompreensível ainda, ao nível de intervenção 
profunda não é obrigatório assegurar o acesso 
entre pisos e frações.

Sandra Costa

Despacho n.º 7214/2019 — Diário da 
República  
n.º 154/2019, Série II de 2019-08-14
Nomeação da comissão de peritos do contin-
gente especial para candidatos com deficiência 
no âmbito do regulamento do concurso nacio-
nal de acesso e ingresso no Ensino Superior 
Público para a matrícula e inscrição no ano 
letivo de 2019-2020.
Lei n.º 61/2019 — Diário da República 
n.º 156/2019, Série I de 2019-08-16
Elimina a possibilidade de redução do valor da 
pensão de preço de sangue quando esta re-
sulte de falecimento de deficiente das Forças 
Armadas, procedendo à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro.
Resolução da Assembleia da República  
n.º 157/2019 — Diário da República n.º 
162/2019, Série I de 2019-08-26
Recomenda ao Governo a promoção e a garan-
tia de acessibilidade ao transporte ferroviário às 
pessoas com deficiência.
Lei n.º 71/2019 — Diário da República 
n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02
Regime jurídico do mecanismo nacional de mo-
nitorização da implementação da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Lei n.º 84/2019 — Diário da República 
n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03
Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos 
cuidados de saúde primários e demais presta-
ções de saúde, procedendo à décima primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 
novembro.
Lei n.º 100/2019 — Diário da República 
n.º171/2019, Série I de 2019-09-06
Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera 
o Código dos Regimes Contributivos do Siste-
ma Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 
13/2003, de 21 de maio.
Decreto-Lei n.º 136/2019 — Diário da Repú-
blica n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06
Procede à terceira fase de implementação da 
prestação social para a inclusão, definindo o 
acesso à medida para crianças e jovens com 
deficiência.
Resolução da Assembleia da República 
n.º 163/2019 — Diário da República 
n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09
Recomenda ao Governo a elaboração de um 
plano de desinstitucionalização para pessoas 
com deficiência.

Portaria n.º 301/2019 — Diário da República 
n.º 175/2019, Série I de 2019-09-12
Define o método de projeto para a melhoria da 
acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada em edifícios habitacionais exis-
tentes.
Lei n.º 116/2019 — Diário da República 
n.º 176/2019, Série I de 2019-09-13
Primeira alteração, por apreciação parlamen-
tar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 
que estabelece o regime jurídico da educação 
inclusiva.
Decreto-Lei n.º 143/2019 — Diário da Repú-
blica n.º 181/2019, Série I de 2019-09-20
Regula o modo de financiamento das pensões 
de invalidez e velhice do regime geral de segu-
rança social dos magistrados judiciais e do Mi-
nistério Público e respetivas regras de cálculo.
Declaração de Retificação n.º 47/2019 — 
Diário da República n.º 190/2019, Série I de 
2019-10-03
Declaração de Retificação à Lei n.º 116/2019, 
de 13 de setembro, «Primeira alteração, por 
apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime 
jurídico da educação inclusiva».

Manuel Joaquim
Malta Massas

Nasceu em Barro Branco - Rio de Moinhos – Borba, a 15 de Junho, 1944. Vindo de uma 
família rural, dedicou-se, desde sempre, ao trabalho nas pedreiras – indústria extractiva dos 
mármores – tendo atingido elevada competência na sua longa actividade.
Associou-se à APD, após acidente de trabalho.
Eleito para a Direcção Distrital de Évora, exerceu funções de tesoureiro; pautou a sua par-
ticipação por elevada honestidade, permanente dedicação.
Logo que a DDE deixou de dispor de colaborador permanente, revelou fortes qualidades de 
zelo, ajudando em todas as acções indispensáveis à nossa actividade.
Sempre pronto, era «amigo leal», sempre o primeiro a colaborar, sempre disposto a animar, 
nas horas de desânimo, tendo «palavra amiga», bom conselho, consciência aguda das 
dificuldades, compreendia a justeza da luta pela construção da sociedade inclusiva.
Faleceu, vítima de brutal acidente de viação, a 20 de Setembro de 2019. 

Acessibilidade 
e Reabilitação Urbana

significativos no acesso à educação sexual, começando pelos 
obstáculos físicos que se colocam no acesso aos equipa-
mentos de saúde, a ausência de informação acessível sobre 
sexualidade e reprodução e as carências de formação dos 
próprios profissionais de saúde para assistirem as pessoas 
com deficiência nesta matéria.

  Educação inclusiva 
Garantir a acessibilidade e dotar as escolas 
de meios humanos, técnicos e pedagógicos
Esta é uma questão crucial para o futuro e por isso foi 
dedicada uma especial atenção ao Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce na Infância e ao Regime Jurídico 
da Educação Inclusiva. Assim, debateu-se as causas da 
ineficácia do Sistema Nacional de Intervenção Precoce 
na Infância e a necessidade urgente de haver creches e 
jardins-de-infância em condições de receber crianças com 
deficiência. Criticou-se o Regime Jurídico da Educação 
Inclusiva, por permitir a continuação da segregação de 
crianças em unidades ditas especializadas e a subordi-
nação da aplicação do próprio Regime à existência de 
recursos nas escolas, sem as dotar previamente dos 
necessários recursos.

   Cultura
Criar condições para o acesso 
e o desenvolvimento de capacidades culturais
O acesso à cultura é comprometido pelas barreiras físicas, 
de informação e de comunicação. O Estado deve dispo-
nibilizar financiamento para a eliminação das barreiras 
arquitetónicas e garantir a audiodescrição e língua gestual, 
nos teatros, museus, cinemas e bibliotecas. Deve, tam-
bém, cumprir o determinado pelo Tratado de Marraquexe 
no sentido de permitir o acesso das pessoas cegas, com 
deficiência visual ou dificuldades de acesso ao texto im-
presso. É, ainda, necessário que sejam criadas condições 
para as pessoas com deficiência puderem desenvolver 
capacidades criadoras, artísticas e intelectuais. 

  Desporto e tempos livres
O desporto adaptado não pode 
continuar a ser o parente pobre
A prática de desporto é essencial para o bem-estar pessoal 
e o desenvolvimento harmonioso das crianças e jovens. No 
entanto, as carências para a prática do desporto adaptado 
são enormes, desde as acessibilidades aos equipamentos 
demasiado caros. Nas escolas não há desporto adaptado 
e muitos professores e técnicos de desporto não estão 
devidamente capacitados para a sua prática.  

LEGISLAÇÃO

OPINIÃO
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CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o dia 16 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na Praceta Bento Moura de Portugal - 2700-
109 Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Braga
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 16 
de novembro, pelas 13h30, na Sede da Delegação, 
sita na R. do Raio, 2 – 1º - 4700-921 Braga, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Amarante
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Amarante, para o dia 23 
de novembro, pelas 14h30, na Sede da Delegação, 
sita na R. do Salto, 135 – São Gonçalo – 4600-281 
Amarante, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Cascais
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 30 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na R. D. Luis da Cunha – Pai do Vento – 2755-283 
Alcabideche, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Évora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 27 
de novembro, pelas 17h00, na Sede da Delegação, 
sita na Praça da Liberdade, 1 – 7150 Borba, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 8 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Castelo Branco
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas na alínea a) do 
Artigo 39.º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes, convoco a Assembleia Distrital Eleitoral 
de Castelo Branco para o dia 21 de dezembro de 
2019. A mesa de voto que funcionará das 14h00 
às 17h00 no Edifício da Junta de Freguesia de 
Cantar-Galo – Rua da Fonte, na Covilhã.

Lisboa, 10 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Chaves
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o dia 
23 de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delega-
ção, sita na Urb. Sá Taqueiro - Praceta Bernardim 
Ribeiro, Bloco 7, Lojas 3 e 4 – 5400-115 Chaves,  
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Leiria
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 23 
de novembro, pelas 14h00 , na Sede da Delegação, 
sita na Travessa Vieira de Leiria, 15 – 2430-276 
Marinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Porto
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cum-
primento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Distrital do Porto, 
para o dia 16 de novembro, pelas 14h00, na Sede 
da Delegação, sita na R. Cerco do Porto – Edifí-
cio 33, nº 1057 – 4300-122 Porto, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

São Miguel
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cum-

primento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local de São 
Miguel, para o dia 16 de novembro, pelas 14h30, 
na Sede da Delegação, sita na R. Bento José Mo-
rais, 3 – 9500-772 Ponta Delgada, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Sede
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das 
competências definidas na alínea g) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia 14 
de dezembro, pelas 13h30, na Sede Nacional, sita 
no Largo do Rato, 1 B – 1250-185 Lisboa, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Setubal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 23 de novembro, pelas 14h00, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Cândido Manuel Pereira, 
loja 7 – Mercado Municipal – 2835-694 Lavradio, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Nota:
Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de associados para o seu funcionamento, a Assembleia terá início uma hora depois, qualquer que seja o número de sócios presentes.

Figueira da Foz
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Figueira da Foz, 
para o dia 23 de novembro, pelas 15h00, no Grupo 
Motard de Gandara – Travessa da Escola – Tro-
melgo – 3090-447 Ferreira-a-Nova, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

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

Paredes
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
23 de novembro, pelas 14h00, na sede da Dele-
gação, sita no Bairro “O Sonho” – R. Francisco 
Teixeira do Couto, Bl. 5 – C/V – 4580 Paredes, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Madeira
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumprimento 
ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos Estatutos 
da Associação Portuguesa de Deficientes convoco a 
Assembleia Local da Região Autónoma da Madeira, 
para o dia 22 de novembro, pelas 17h30, na Sede da 
Delegação, sita na Urb. Ribeira Grande - R. Antero de 
Quental, Bl. 10 – Loja 11 – Santo António – 9000-127 
Funchal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Participa na Vida Associativa da APD
http://www.apd.org.pt/
info-sede@apd.org.pt
T 213 889 883 | F 213 871 095

Sintra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 16 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2020;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2020;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Ajude a APD sem custos
Preencha o quadro 11 do Modelo 3 da sua 
Declaração de IRS com o NIF 501129430 
e contribua con 0,5% do seu IRS 

Para anunciar neste jornal, por favor contacte os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4
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NOTÍCIAS

Camara de Braga 
Homenageia APD Braga após 
conquista da 5ª SuperTaça
A Câmara Municipal de Braga, através do Dr. 
Ricardo Rio e Dr.ª Sameiro Araújo, reconheceu 
os títulos nacionais obtidos pela APD Braga, 
numa cerimónia realizada a 17 de outubro 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Braga. As portas do município abriram-se para 
receber a equipa de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas da APD Braga e para formalmente 
reconhecer o trabalho desenvolvido e pela 
forma como influencia a sociedade através 
das suas superações.

2019 – 19º Torneio 
Internacional de Lisboa
O 19º Torneio Internacional de Lisboa , o 
melhor evento de Basket CR em Portugal, 
que fez as delícias dos amantes desta 
fantástica modalidade, realizou-se a 29 de 
setembro, no Pavilhão Manuel Castelbranco 
(o nosso sincero agradecimento à JF Sao 
Vicente), com a participação da tetra-campeã 
nacional APD Braga e Basketmi Bsr Ferrol, 
que luta para subir à 1ª divisão espanhola. 
Este histórico e mitico torneio internacional 
em Portugal contou também com a presença 
de cinco campeões europeus por Inglaterra 
da equipa espanhola CP Mideba, vencedora 
desta prova.
A todos(as) os(as) que trabalharam 
voluntariamente e que contribuíram para 
que este torneio fosse possível o nosso 
muito obrigado.

Abertura de época com o 
1º Torneio Internacional de 
Andebol CR em Portugal
A 19 de outubro, realizou-se em Portimão 
a primeira prova da época para a equipa 
de Andebol em Cadeira de Rodas da APD 
Leiria. São as super taças de andebol ACR4 

e ACR6 inseridas no 1º Torneio Internacional 
de Andebol em Cadeira de Rodas feito em 
Portugal. 

INAS Global Games – 
Brisbane 2019, Portugal 
soma mais 2 Medalhas
Ao 5.º dia de provas nos INAS Global Games 
– Brisbane 2019, Portugal acrescentou 
mais duas medalhas, somando um total 
de 6 medalhas (4 de Prata e 2 de Bronze). 
As medalhas foram alcançadas por Lenine 
Cunha, Prata ao triplo salto com 13,11 
m e por Ana Filipe, Bronze no salto em 
comprimento com 5,07 m, esta que foi a 
sua terceira medalha nos Jogos. Ainda no 
Atletismo, referência para o 7.º lugar de 
Cláudia Santos na final dos 100 m, com 
13.57 e, para o 8.º lugar de Domingos 
Magalhães no lançamento do dardo.

Ação de formação de 
Polybat em Vila do Conde
No passado dia 15 de outubro realizou-se, 
no Ginásio das instalações do Centro de 
Apoio e Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência (CARPD), em Vila do Conde, 
uma Ação de Formação de Polybat, em 
parceria com a Associação Nacional de 
Desporto para Desenvolvimento Intelectual 
(ANDDI), que teve como principal objetivo 
divulgar a modalidade de Polybat e formar 
novos professores e técnicos.

Vem praticar desporto 
A campanha da APD Lisboa Equipa 
Desporto “Vem Praticar Desporto 
Adaptado" destina-se à captação de 
novos atletas, masculinos e femininos, 
através da divulgação, promoção, 
sensibilização da população em geral 
e em especial das pessoas com 
deficiência. Esta campanha acenta 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.

AGENDA

Setúbal
45º aniversário da Delegação 
Distrital de Setúbal
No próximo dia 9 de novembro, pelas 15h30, 
faremos um lanche acompanhado por 
castanhas e água pé, num magusto antecipado. 
Esperamos poder contar com a Vossa presença 
agradecendo desde já confirmação da mesma 
até dia 6 de novembro.

Leiria
Magusto
No dia 23 de novembro, após a Assembleia 
Distrital, irá realizar-se o Magusto com os sócios, 
amigo se outros colaboradores.

Porto
Assembleia Geral 
e Magusto 
Dia 16 de novembro, a APD Porto realiza a 
Assembleia Distrital e Apresentação do Plano 
de Atividades e Orçamento para o ano 2020, o 
almoço convívio e a Festa de Magusto.

Braga
Assembleia e Magusto
Assembleia Distrital para Apresentação do Plano 
de Actividades e Orçamento para 2020 no dia 
16 de Novembro, no mesmo dia, e após a 
Assembleia, realiza o já habitual Magusto com 
todos os sócios presentes.

Atividades da Delegação Distrital do Porto
Esteve presente no dia 26 de julho nas Jornadas “Desporto em Reflexão” uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, realizada no Pavilhão Municipal das 
Pedras – Nelson Cardoso. 
No dia 11 de setembro, reuniu na Junta de Freguesia do Bonfim a fim de estabelecer 
parcerias; 
A 2 de outubro, reuniu nas instalações do Porto com o coordenador do Projecto URBiNAT, 
um projeto que irá desenvolver, nos próximos anos, um corredor saudável na área de 
Campanhã e que tem como objetivo uma regeneração urbana inovadora e inclusiva; 
Esteve presente, a 8 de outubro, numa reunião do Banco Alimentar Contra Fome Porto 
com todas as instituições que este apoia. 
A 14 de outubro, participou na cerimónia protocolar de entrega do certificado do projeto 
"Recolha Seletiva em Festas e Romarias”, uma resposta da LIPOR e dos Municípios 
associados, implementada num total de 26 festas, romarias e similares, da qual a APD 
Porto recebeu um donativo de materiais informativos correspondentes a 5330 kg de 
resíduos separados nas festas de São João e Rali de Portugal. 
No dia 16 de outubro, reuniu com a Rede Social do Porto UOI: Pessoas com deficiência, 
que decorreu na Divisão Municipal de Gestão da Rede Social. Ainda no mesmo dia, 
esteve presente no  Plenário do Conselho Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia 
(CLAS) que decorreu no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia e recebeu a visita 
de Responsáveis da Lipor e do Exmo. Sr. Dr. Filipe Arajo - Vice-presidente do Pelouro 
da Inovação e ambiente da Câmara Municipal do Porto e Membro do Conselho de 
Administração da LIPOR, para entrega protocolar dos donativos correspondentes do 
projeto "Recolha Seletiva em Festas e Romarias” 
Esteve presente, no dia 17 de outubro, na reunião alusiva à Arca de Natal 2019, com 
a Câmara Municipal do Porto. 

INFORMAÇÃO 
Por diligência da APD-Porto intercedeu-se recentemente junto do Tribunal da Comarca do 
Porto – Palácio da Justiça, com pedido de esclarecimentos sobre como se processa o acesso 
à referida instituição por parte de pessoas com mobilidade reduzida, e da qual recebeu a 
seguinte resposta “o acesso a esta entidade por utentes com mobilidade condicionada, 
nomeadamente, cadeira de rodas, deverá ser feito pelo parque de estacionamento superior. 
O utente deverá dirigir-se ao portão de acesso ao estacionamento, accionando a campainha 
para abertura do mesmo. Em seguida, deverá deslocar-se em direção à rampa existente à 
direita. Aqui, acionará a campainha e será encaminhado pela equipa de vigilância até ao 
elevador ou à secção onde pretender dirigir-se” e “não existe, ainda, no exterior, sinalização 
indicativa do referido acesso, situação que será brevemente regularizada.” 


