
25 de Abril Sempre! Eis a palavra de or-
dem cantada a plenos pulmões pela APD 
na Avenida da Liberdade, em uníssono 
com os milhares de pessoas que este 
ano puderam voltar a comemorar o feito 
dos corajosos capitães de Abril naquela 
tão esperada madrugada que abriu as 
portas à conquista de direitos e liberdades 
fundamentais. Liberdades políticas, com 
a extinção da PIDE e o fim da censura, o 
direito à habitação, à educação, à saúde; 
os direitos laborais, com o direito à greve, 
à formação de sindicatos, à contratação 
coletiva, ao subsídio de desemprego, a 
férias e subsídio de férias e de Natal, o 
direito ao salário mínimo e à pensão social, 
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o direito à licença de maternidade; o direito 
ao divórcio; direito à não discriminação 
entre homens e mulheres; e o direito à 
reparação material e moral para os de-
ficientes das forças armadas. O fim da 
guerra colonial!
Estes e outros direitos ficaram consignados 
na Constituição da República Portuguesa, 
como o Artigo 71, que consagra os direitos 
de cidadania das pessoas com deficiência 
e a obrigação do Estado a realizar uma 
política nacional de prevenção, tratamento, 
reabilitação e integração das pessoas com 
deficiência, além do dever de apoiar as 
associações de pessoas com deficiência. 
A 3 de maio, fez 100 anos que nasceu Vasco 

Gonçalves, militar de Abril e incansável 
Primeiro-ministro de Portugal, de 18 de 
julho de 1974 a 19 de Setembro de 1975, 
período em que foi aprovada a legislação 
que suporta, ainda hoje, muitos dos direi-
tos inerentes ao Estado Social. Por isso, 
associamo-nos à justa homenagem que 
lhe prestou a Associação 25 de Abril em 
comunicado assinado pelo Coronel Vasco 
Lourenço.
Entre 7 e 9 de maio, realizou-se a Cimeira 
Social do Porto, prelúdio do encerramento 
da Presidência Portuguesa do Conselho da 
União Europeia. Dizem os organizadores 
que, com esta Cimeira, a União Europeia 
e os países membros estabeleceram um 

compromisso político visando a retoma 
económica com a criação de empregos 
e redução da pobreza, compromisso que 
inclui os parceiros sociais e a sociedade 
civil. No entanto, que se saiba, as asso-
ciações das pessoas com deficiência 
não foram ouvidas. Foram aprovadas 
metas para serem atingidas em 2030. 
Metas aparentemente ambiciosas, de que 
é exemplo haver menos 15 milhões de 
pessoas em risco de pobreza e exclu-
são social. Mas, a cumprir-se essa meta, 
voltar-se-ia apenas quase à situação de 
2018, visto o número dessas pessoas ter 
passado de 75 milhões, em 2018, para 91 
milhões, em 2021.

Covid-19, a vacinação 
das pessoas com 
deficiência em debate
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LEGiSLAção

Portaria n.º 5/2021 
— Diário da República n.º 3/2021, 
Série I de 2021-01-06

Procede à atualização do valor de referência anual 
da componente base da prestação social para a 
inclusão e do limite máximo anual de acumulação 
da componente base com rendimentos de trabalho;

Declaração de Retificação n.º 7/2020 
— Diário da República n.º 34/2020, 
Série I de 2020-02-18

Retifica a Portaria n.º 2/2020, do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, que regulamenta os 
termos do reconhecimento e manutenção do Es-
tatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo 
à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, publicada 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 7, de 10 de 
janeiro de 2020;

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2021/M
—  Diário da República n.º 51/2021, 
Série I de 2021-03-15

Aprova o valor da retribuição mínima mensal garan-
tida para vigorar na Região Autónoma da Madeira;

Portaria n. 70/2021
—  Diário da República n.º 60/2021, 

Série I de 2021-03-26
Regulamenta as condições gerais do edificado, 
os termos e as condições técnicas de instalação 
e de organização, funcionamento e instalação a 
que deve obedecer a resposta social do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI);

Resolução da Assembleia da República n.º 93/2021
—  Diário da República n.º 61/2021, 
Série I de 2021-03-29

Eleição de membros para o mecanismo nacional 
de monitorização da implementação da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;

Declaração n.º 4/2021
—  Diário da República n.º 62/2021, 
Série I de 2021-03-30

Designação de membros para o conselho consul-
tivo do mecanismo nacional de monitorização da 
implementação da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência;

Resolução da Assembleia da República n.º 106/2021
—  Diário da República n.º 64/2021, 
Série I de 2021-04-01

Recomenda ao Governo que assegure medidas 
de educação inclusiva em estado de emergência;

Declaração n.º 6/2021
—  Diário da República n.º 65/2021, 
Série I de 2021-04-05

Composição do mecanismo nacional de monitori-
zação da implementação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência;

Lei n.º 14/2021
—  Diário da República n.º 66/2021, 
Série I de 2021-04-06

Regime transitório para a emissão de atestado 
médico de incapacidade multiúso para os doentes 
oncológicos;

Lei n.º 19/2021
—  Diário da República n.º 68/2021, 
Série I de 2021-04-08

Define as condições para a acumulação das 
prestações por incapacidade permanente com a 
parcela da remuneração auferida pelos trabalha-
dores em caso de incapacidade parcial resultante 
de acidente ou doença profissional, alterando o 
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que 
aprova o regime jurídico dos acidentes em serviço 
e das doenças profissionais no âmbito da Adminis-
tração Pública;

Declaração de Retificação n.º 12/2021
—  Diário da República n.º 68/2021, 
Série I de 2021-04-08

Retifica a Declaração n.º 6/2021, de 5 de abril, 
«Composição do mecanismo nacional de monitori-
zação da implementação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência»;

Resolução da Assembleia da República n.º 111/2021
—  Diário da República n.º 69/2021, 
Série I de 2021-04-09

Recomenda ao Governo a descentralização das 
juntas médicas;

Resolução da Assembleia da República n.º 126/2021
—  Diário da República n.º 82/2021, 
Série I de 2021-04-28

Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
concretas no âmbito da diabetes;

Resolução da Assembleia da República n.º 128/2021
—  Diário da República n.º 83/2021, 
Série I de 2021-04-29

Recomenda ao Governo que apresente, com ca-
rácter de urgência, o estudo relativo à definição 
das condições de acesso à reforma antecipada 
para as pessoas com deficiência.

Abraço de Abril 
           a Vasco Gonçalves
Foi há 100 anos que nasceu Vasco dos 
Santos Gonçalves. 
Oficial do Exército, da Arma de Enge-
nharia, Vasco Gonçalves seria professor 
na Academia Militar de muitos dos que 
viriam a integrar o Movimento dos Capi-
tães. 
Democrata de sempre, Vasco Gonçalves 
cedo se envolveria nas lutas contra a di-
tadura de Salazar, vindo a participar na 
malograda tentativa do Golpe da Sé, em 
março de 1959. 
Seria, pois, com naturalidade que o velho 
Coronel seria contactado pelos jovens 
Capitães e se envolveria por inteiro na 
Conspiração que nos levaria ao derrube 
da ditadura e ao abrir das portas à Liber-
dade, à Democracia e à Paz, na maravi-
lhosa jornada de Abril. 
Participante na comissão responsável 
pela elaboração do Programa do MFA, 
constituindo com Joaquim Dias Marceli-
no Marques o duo de Coronéis Capitães 
de Abril, foi com igual naturalidade que 
Vasco Gonçalves integrou a Comissão 

Coordenadora do Programa do MFA, 
e foi ainda com a mesma naturalidade 
que os seus companheiros o escolhe-
ram para presidir ao Governo Provisório, 
quando a evolução dos acontecimentos 
obrigou o MFA a envolver-se diretamente 
no processo governativo.  
Seria Primeiro Ministro em quatro dos 
seis Governos Provisórios, no período 
que antecedeu a aprovação da Constitui-
ção da República e na entrada no que se 
considera uma Democracia plena. 
Foram tempos em que para os portugue-
ses todas as utopias eram alcançáveis, 
onde o entusiástico e sempre contagian-
te empenhamento de Vasco Gonçalves 
os fez sonhar mais que nunca! Foram 
tempos em que se obtiveram algumas 
conquistas, que nem os diversos retro-
cessos desde aí verificados conseguiram 
apagar de vez. 
Defensor da unidade de ação, nem o fac-
to de o projeto a que deu tudo de si se 
não ter concretizado, perseguido e ostra-
cizado, Vasco Gonçalves soube sempre 

entender que o que o unia aos seus ca-
maradas de Abril era muito superior ao 
que os dividira.  
Por isso, possuidor de uma enorme ho-
nestidade, onde o Servir se sobrepôs 
sempre ao Servir-se, a que juntava uma 
natural humildade, Vasco Gonçalves se-
ria um dos sócios fundadores da Asso-
ciação 25 de Abril, projeto coletivo que 
procura consolidar os valores que há 48 
anos nos aglutinou e nos levou à maravi-
lhosa epopeia libertadora. 
Sempre militante, foi com naturalidade 
que, após o seu falecimento, a sua, a 
nossa Associação 25 de Abril o distinguiu 
e lhe concedeu a categoria de Sócio de 
Honra. 
Neste centenário do seu nascimento, 
saudamos o camarada Capitão de Abril, 
saudamos o Homem, com um grande 
abraço amigo e de Abril! 
Até sempre, caro Vasco Gonçalves! 

 Vasco Lourenço 
(Presidente da Associação 25 de Abril) im
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A UE e as 
prioridades 
da Presidência 
Portuguesa

EDiToRiAL

A Presidência Portuguesa do Conselho da 
União Europeia começou a 1 de janeiro e 

termina a 30 de junho, donde esta breve reflexão 
sobre o programa dessa Presidência. Na ausên-
cia de informações de destaque veiculadas pela 
comunicação social, decidi consultar a página 
da web da Presidência Portuguesa. Fiquei, 
assim, a saber que o Programa da Presidência 
Portuguesa comporta três grandes prioridades, a 
saber: 1.ª promover uma recuperação europeia 
alavancada pelas transições climática e digital; 
2.ª concretizar o Pilar Social da União Europeia 
como elemento essencial para conseguir uma 
transição climática justa e inclusiva; 3.ª reforçar 
a autonomia estratégica de uma Europa aberta 
ao mundo. Para concretizar estas prioridades o 
programa define cinco Linhas de Ação, desig-
nadas: Europa resiliente, verde, digital, social, 
global. Tudo palavras muito em voga, colorindo 
ideias politicamente corretas, pelo menos na 
aparência, visto o conteúdo não ser explícito. 
Entretanto, o anunciado grande desígnio desta 
Presidência é conseguir levar a termo a Reforma 
da PAC (Política Agrícola Comum)!

Simultaneamente, está em discussão a Es-
tratégia Europeia dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência 2021-2030. No plano dos prin-
cípios, a estratégia assenta no Pilar Social da 
União Europeia, afirmando, em particular, que 
“As pessoas com deficiência têm direito a 
um apoio ao rendimento que lhes garanta 
uma vida digna, a serviços que lhes per-
mitam participar no mercado de trabalho 
e na sociedade, e a um ambiente de traba-
lho adaptado às suas necessidades”, que 
a acessibilidade é um “elemento facilitador 
dos direitos, da autonomia e da igualdade”, 
que “as pessoas com deficiência têm um risco 
mais elevado de pobreza financeira” e que “a 
pandemia Covid-19 veio agravar os obstáculos 
e as desigualdades”. Face a estas declarações, 
seria de esperar a apresentação de políticas 
específicas destinadas a concretizar os direitos 
tão justamente identificados. Esperança vã. A 
Estratégia concentra-se em recomendações 
sob pretexto de que a conceção de políticas 
em matéria de deficiência continua a ser da 
responsabilidade dos Estados-Membros.  Será 
por isso que a concretização do acesso das 
pessoas com deficiência a todos os direitos hu-
manos e liberdades fundamentais não faz parte 
das prioridades da Presidência Portuguesa?

Helena Rato

Um pouco mais 
de António Matos 
de Almeida

Apenas recentemente vi o nosso jornal 
Associação de Fevereiro (n.º 306), e ape-
nas nesse momento tomei conhecimento 
do falecimento do meu pai norte, Matos 
de Almeida. Tenho sérias dúvidas que o 
jornal inteiro lhe pudesse fazer justiça, ao 
homem, ao percurso, ao modo de pen-
sar… e lá estava a notícia num pequeno 
retângulo.
Mesmo estando longos anos sem falar 
com ele, sei que um pouquinho dele está 
dentro de mim. A sua história de vida é 
verdadeiramente inspiradora. No modo 
como sofreu com uma guerra errada, e 
mesmo ferido encontrou o amor que le-
vou à família, e a família levou aos filhos 
(a eles, os mais sentidos pêsames). E 
soube continuar a lutar, pelas convicções, 
pelos ideais, pelo que é humano, direitos 
universais. Qualquer estudante de Direito 
deveria saber…devia sentir a sua missão 
universal, na luta eterna contra a explora-
ção do homem pelo homem, na criação 
de oportunidades para todos, na redução 
das desigualdades, no combate à injus-
tiça. A função solidariedade. Matos era 
uma inspiração.
Em outubro de 2004, fomos a Budapeste 
juntos, numa missão formativa, para so-
lidificar o caminho para o reconhecimen-
to da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Não conhecia 
muito bem o Matos de Almeida, apenas 
tinha estado com ele em alguns encon-
tros. Nunca tínhamos falado. Na primeira 
sessão de trabalho, para quebrar o gelo, 
a organização perguntou a todos os pre-
sentes qual era o seu maior sonho. ou-
vimos os dois pacientemente as maiores 
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ambições humanas, umas materiais, 
outras de afirmação pessoal, grandes 
desafios à imaginação e à tecnologia. 
Muita gente falou, e alguns falaram mui-
to. o ser humano consegue sonhar. isso 
é muito bom. Quando chegou a nossa 
vez, o Matos de Almeida disse com uma 
enorme calma, que "o seu maior sonho 
era ver um dia os seus filhos". Uma fra-
se. Caíram-me as lágrimas. o modera-
dor passou à frente. o gelo estava que-
brado. Nessa noite não falámos nisso. 
Colocou a prótese num copo e fomos 
dormir. Foi das semanas mais intensas 
da minha vida. Todos os dias havia uma 
injeção de humanidade, de sentido co-
munitário, de causas obrigatórias. Um 
caldo denso, apimentado com um hu-
mor óbvio-delirante. Quando falámos no 
orçamento da viagem, respondeu-me: 
“isso não dá para mandar cantar um 
cego, viemos porque tínhamos de vir”. 
Ainda agora, a ver imagens e textos, a 
recordar, aprendo mais alguma coisa. 
Ainda hoje não penso de barriga vazia. 
Não será isto, um mestre?
No site do iNR (www.inr.pt/) lê-se que 
a “Convenção […] constitui um marco 
histórico na garantia e promoção dos 
direitos humanos de todos os cidadãos 
e, em particular, das Pessoas com De-
ficiência”, e que a sua “adoção […] re-
sultou do consenso generalizado”. Mas 
a verdade é que o consenso foi um pro-
cesso dedicado, onde tantas e tantas 
pessoas investiram tempo de vida, de 
múltiplos países, com diversas deficiên-
cias, e representando posições muito 
diferentes, distantes até. Muito, mesmo 

muito trabalho do lado das oNG. Da 
minha parte lembro-me de noites a fio 
a traduzir textos com o Pedro Grilo, a 
construir frases reconhecidas por todos, 
que pudessem ser blindadas em acor-
dos prévios com a oNU. Conseguimos 
dar um empurrão na Europa, com uma 
boa ajuda da DPi (Disable People inter-
national). Houve consenso, houve. Mas 
também houve cedências.
A Convenção “reafirma os princípios 
universais (dignidade, integralidade, 
igualdade e não discriminação)”, e ins-
tituí “um sistema de monitorização in-
ternacional da aplicação da Convenção 
[…] no âmbito das Nações Unidas”. o 
Matos de Almeida mostrou-me que a 
convenção é posta em causa no primei-
ro degrau, no primeiro despedimento, 
nas dificuldades de acesso à saúde, à 
educação, aos transportes, à família, à 
vida urbana e comunitária. A nossa mis-
são de contribuir para a aplicação da 
convenção é interminável, mas também 
inevitável.
Matos de Almeida é uma referência. Ha-
verá outras, mas ele é um eterno sol-
dado. Matos de Almeida será sempre 
APD. Foram muitos quilómetros. Estou 
profundamente grato por ter partilhado 
tempo de vida, por muito pouco que fos-
se, com ele. Não podia deixar de escre-
ver isto.
Sejamos um pouco Matos de Almeida.

Abraço a todos
Nuno Ventura Bento
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Covid-19, Vacinas e Planos    de vacinação
                                          Opinião de um Médico

Grande entrevista a Dr. Mário Pádua 
CENTRAiS

O programa de vacinação maciça da população apareceu como a solução salvadora, capaz de permitir a retoma 
da vida “normal” das pessoas e de libertá-las da permanente ameaça da Covid-19. Contudo, depois de um breve 
momento de entusiasmo coletivo, o programa de vacinação tem enfrentado dificuldades e hesitações propicia-
doras de desconfianças e temores. Por isso, o Jornal Associação procurou respostas junto de alguém conhece-
dor e avisado sobre a matéria. 
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Covid-19, Vacinas e Planos    de vacinação
                                          Opinião de um Médico

Há mais de um ano que vivemos sob a 
ameaça da Covid-19, ano terrível em que 
perdemos amigos, direitos e liberdades, 
ano em que o confinamento foi e continua 
a ser particularmente cruel para as pes-
soas residentes em lares. Simultaneamente, 
a Covid-19 e o confinamento, com o seu 
séquito de atividades suspensas e de em-
presas encerradas provocaram o aumento 
de múltiplas desigualdades sociais, com 
particular incidência sobre os grupos sociais 
mais discriminados. 
Mário Moutinho de Pádua, sócio da APD, 
é médico especialista em patologia clíni-
ca com uma longa experiência profissio-
nal exercida em diversos quadrantes e 
continentes. Foi também professor e tem 
obra científica publicada. Foi com ele que 
fomos falar.

Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe, 
em nome do Associação, a disponibilida-
de de nos transmitir o seu ponto de vista 
sobre o tema candente das vacinações 
contra a Covid-19.
Fá-lo-ei com todo o gosto sobretudo por-
que o tema, além de candente, é de ex-
trema importância, pois nunca é demais 
relembrar que as vacinas conferem à 
maioria dos vacinados uma defesa efetiva 
contra o vírus pela ativação do sistema 
imunitário.

Fala-se, também, que a vacinação indivi-
dual contribui para proteger o conjunto 
da população…
Referem-se à imunidade de grupo… que 
é uma questão um pouco mais complica-
da. Em primeiro lugar, é preciso dizer que 
nenhuma vacina é eficaz a 100% porque, 
além da eficácia da vacina, as defesas 
do sistema imunitário, mobilizadas pelas 
vacinas, variam de indivíduo para indivíduo.

Quer isso dizer que nem todas as pessoas 
vacinadas ficam imunizadas?
Exato. Por isso se fala em taxas de eficácia, 
ou seja, a percentagem de pessoas que 
ficam imunizadas pela vacinação. Por exem-
plo, as taxas de eficácia declaradas pelos 
fabricantes de vacinas aplicadas atualmente 

em Portugal contra a Covid-19 variam de 
pouco mais de 66% (AstraZeneca) a quase 
95% (Pfizer).

Voltando agora à imunidade de grupo…
Estima-se que quando 70% de uma dada 
população está imunizada contra uma 
doença, a probabilidade (ou, se quiser, 
o risco) dos restantes 30% contraírem a 
doença fica substancialmente reduzida. 
Isto significa que, por exemplo, no caso da 
Pfizer, seria necessário vacinar 73,5% da 
população para se atingir a imunidade de 
grupo. Com a AstraZeneca a percentagem 
de vacinados para se conseguir o efeito 
global desejado seria superior. Mas repa-
re que estes 73,5% se reportam a toda a 
população, incluindo crianças. Acrescento 
que ainda se desconhece o período de 
actividade da vacinação e, portanto, a data 
da revacinação. 

Mas não se prevê vacinar as crianças, 
creio eu…
Efetivamente, pelo menos até agora, as 
crianças não estão no plano nacional de 
vacinação, porque se considerou que elas 
estão naturalmente protegidas contra a 
Covid-19. Contudo, sabemos que tem ha-
vido crianças contaminadas, por razões 
individuais, algumas precisando de interna-
mento, e seguramente as crianças podem 
transmitir o vírus.

Em suma, estamos longe de atingir a 
imunidade de grupo…
É um facto, por isso as pessoas devem 
continuar a evitar comportamentos de risco. 
indivíduos sem sintomas podem transmitir 
o vírus, inclusive depois de vacinados. o 
efeito protetor da vacina demora algumas 
semanas a manifestar-se depois da primeira 
dose. A segunda dose reforça a primeira. Em 
suma, a vacinação não dispensa as medidas 
de proteção como a máscara, a lavagem 
frequente das mãos, o distanciamento de 
dois metros de outros indivíduos e claro a 
identificação rápida dos infectados através 
dos testes para posterior isolamento. Só 
depois de se terem generalizado as vacinas 
e a vacinação ser renovada oportunamente 

se poderão abrandar as medidas de con-
finamento sem o receio de acarretar uma 
nova onda.

Da sua explicação ficamos com a ideia 
que, apesar dos esforços, o plano de va-
cinação é muito tímido, ou seja, vai muito 
devagar, devia aumentar-se substancial-
mente o número de pessoas vacinadas 
por dia. Qual é a sua opinião?
o objetivo do plano é vacinar um número 
suficiente de pessoas para criar a imunidade 
de grupo. Mas como não é possível vacinar 
todos os tipos de pessoas ao mesmo tem-
po, o plano foi concebido em várias fases. 
Entretanto têm surgido alguns problemas 
que a DGS procurou colmatar. inicialmente 
pretendeu-se não dar prioridade aos idosos 
de idade igual ou superior a 80 anos, que 
são o grupo de maior risco, por não haver 
experiência nessa faixa etária. Esse erro 
foi rapidamente corrigido. indivíduos com 
certas deficiências deviam ser incluídos 
nas prioridades. o plano tem sido, também, 
afetado pela escassez de vacinas, porque 
as empresas produtoras não têm cumprido 
os prazos de entrega contratualizados. 

E depois, tem havido problemas com a 
AstraZeneca… 
Efetivamente tem havido problemas. Co-
meçou por se anunciar que a AstraZeneca 
tinha uma taxa de eficácia de 70% para 
depois se dizer que afinal a taxa de eficácia 
podia ultrapassar os 90% com pequenas 
adaptações. Depois começaram a acumu-
lar-se os casos, embora raros, de reações 
secundárias e por vezes mortais. A posição 
dos vários países europeus em relação à 
AstraZeneca também tem sido diferente, 
designadamente em relação à faixa etá-
ria da população que pode receber essa 
vacina. Vários países suspenderam a sua 
aplicação, enquanto em Portugal continua 
a ser aplicada, pelo que se sabe. Esta falta 
de transparência causa confusão e o argu-
mento de que os acidentes são raros não 
tranquiliza muitas pessoas. Temos agora o 
caso da Johnson & Johnson, já comprada 
por Portugal, mas que foi suspensa nos EUA, 
devido a indesejáveis efeitos secundários.

Li algures que o atraso na vacinação 
pode agravar a situação de pandemia. 
Será verdade?  
o atraso na vacinação retarda o objetivo de 
se conseguir criar a imunidade de grupo, 
pelo que o número de infectados continua 
a crescer. Entretanto, a persistência de um 
grande número de indivíduos susceptíveis à 
infecção pelo vírus aumenta a probabilidade 
de surgirem variantes do vírus que poderão, 
algumas, escapar às vacinas existentes. 
o mesmo efeito negativo a nível universal 
resulta da não vacinação ou de vacinações 
em pequena escala em países pobres que 
não conseguem comprar vacinas.

Que fazer para resolver a carência de 
vacinas? 
A União Europeia, que celebrou acordos 
prévios de aquisição de vacinas em nome 
dos Estados-Membros, tem vindo a pres-
sionar os produtores dessas vacinas para 
que respeitem as datas de entrega.  Mas 
dada a urgência, penso que se justifica a 
libertação das patentes de modo a que as 
vacinas possam ser fabricadas por países 
com a necessária capacidade científica. E 
existe ainda a possibilidade de os Governos 
europeus comprarem diretamente outras 
vacinas como fez a Hungria, por exemplo.  

Entretanto surgiram mais notícias que 
podem causar alarme. O Governo diz-se 
disposto a aplicar a Johnson & Johnson 
ao mesmo tempo que suspenderia a Astra-
Zeneca. Também surgiram notícias sobre 
efeitos secundários indesejáveis da Pfizer. 
Quer comentar ou acrescentar algo?
As críticas às vacinas têm de ser confir-
madas por estudos idóneos. Existe uma 
guerra dissimulada entre as empresas. 
No entanto os casos de reações graves à 
vacina da AstraZeneca, embora raras, estão 
confirmados. Quanto à vacina da Johnson 
& Johnson há observações suficientemente 
comprometedoras para o governo dos EUA 
a ter suspendido. Sobre a vacina Pfizer a 
citação que li não apresenta factos. Na 
verdade, só a longo prazo teremos uma 
noção mais completa sobre as reações 
secundárias.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ao abrigo do Artigo 19.º n.º 2, do artigo 18º alínea 
f) dos Estatutos da Associação Portuguesa de De-
ficientes convoco a Assembleia Geral Ordinária 
mista para o dia 5 de Junho, pelas 14h, na Sede 
Nacional, sita no Largo do Rato, 1B – 1250-185 
Lisboa, e através da plataforma digital Zoom, 
com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2020 da Delegação Local do Seixal;     
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório de 
Actividades referente a 2020;
Ponto 3. Apreciação e votação do Relatório e Contas 
do Exercício de 2020 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 4. Vários

Lisboa, 10 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

ASSEMBLEIAS 
LOCAIS ELEITORAIS
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas no n.º 4
do Artigo 45.º dos Estatutos da Associação Portugue-
sa de Deficientes, convoco as Assembleias Locais 
Eleitorais de Amadora, Cascais, Chaves, Paredes, 
Região Autónoma da Madeira, São Miguel, Seixal 
e Sintra para o dia 26 de Junho de 2021. As mesas 
de voto que funcionarão nas sedes das delegações 

locais estarão abertas das 14h às 17h. 

Lisboa, 10 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

ASSEMBLEIAS 
DISTRITAIS ELEITORAIS
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 as Assembleias Distritais 
Eleitorais de Braga, Évora, Leiria, Porto e Setúbal 
para o dia 26 de Junho de 2021. As mesas de voto 
que funcionarão nas sedes das delegações distritais 
estarão abertas das 14h às 17h.

Lisboa, 10 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Artigo 19.º e para 
o exercício das atribuições previstas na alínea a) do 
Artigo 18.º dos Estatutos da Associação Portuguesa 
de Deficientes e dando cumprimento ao estabelecido 
na alínea b) do Artigo 4.º do Regulamento Eleitoral, 
convoco a Assembleia Geral Eleitoral para o dia 26 de 
Junho de 2021. As mesas de voto que funcionarão na 
Sede Nacional, nas sedes das Delegações Distritais 
e Locais e no local designado pela Delegação Local 
da Figueira da Foz estarão abertas das 14h às 17h.

Lisboa, 10 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Notas às convocatórias da Assembleia Geral Ordinária e do Porto:

1 - Iremos disponibilizar no site da APD a informação sobre 
a Assembleia Geral mista, ou seja, haverá a possibilidade de 
participação dos associados por videoconferência e presencial. 
Para participar os associados terão de realizar a inscrição no 
site da APD até 48 horas antes da realização da assembleia, 
para receber o link de acesso.

2 - No caso da participação presencial serão cumpridas as 
regras definidas pela lei ou pelas Autoridades de Saúde, em 
vigor na data da realização da Assembleia Distrital e Assembleia 
Geral, sendo designadamente obrigatório o uso de máscara 
e o distanciamento social. 

3 - Será medida a temperatura corporal à entrada das instalações 
onde vai realizar-se a assembleia distrital e geral, sendo 
igualmente disponibilizada no mesmo local solução à base de 
álcool, de utilização obrigatória. 

4 - Tendo em vista as regras de distanciamento social a cumprir, 
no interior das instalações onde se vão realizar as assembleias, 
e para uma melhor organização da ocupação do respetivo 
espaço, devem os associados que pretendam participar informar 
os serviços da Sede Nacional e da Delegação Distrital do Porto 
até 48 horas antes da realização da assembleia. 

5 - 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.

CONVO
    CATÓRIAS

APD Porto

Capacitar 
os Cuidadores 
Informais na área 
da deficiência”

PORTO
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 
29 de Maio, pelas 14h, na Sede da Delegação, sita 
na R. Cerco do Porto – Edifício 33, n.º 1057 – 4300-
122 Porto, com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades relativo a 2020;     
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório de Activi-
dades referente a 2020;
Ponto 3. Vários

Lisboa, 10 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

NoTÍCiAS

Congratulemo-nos! Desde 2010 que a CP- 
Comboios de Portugal começou a definir 
uma estratégia para tornar os comboios 
acessíveis às pessoas com mobilidade 
reduzida, com a criação do Serviço integrado 
de Mobilidade. Subsequentemente a CP 
instituiu o Conselheiro para o Cliente com 
Necessidades Especiais e criou o Conselho 
Consultivo das Pessoas com Necessidades 
Especiais de que a APD faz parte. Durante 20 
anos, discutiram-se nesse Conselho as causas 
e consequências da inacessibilidade, levando 
a CP a procurar minimizar as dificuldades 
através da implementação de um apoio 
personalizado ao embarque e desembarque 
de passageiros com mobilidade reduzida, 
dada a incapacidade financeira de realizar os 
investimentos necessários. Deste modo a CP foi 
desenvolvendo sensibilidade e conhecimento 

CP investe na acessibilidade 
Uma boa notícia! Uma boa prática!

que pôs em prática logo que a capacidade 
financeira de investimento o permitiu.  
Dois projetos, um de 1,6 milhões e outro 
de 500 mil euros vão dotar os comboios 
de rampas de embarque e plataformas 
elevadoras. Trata-se de uma boa prática 
que merece ser evidenciada porque poderá 
dispensar a obrigatoriedade dos passageiros 
com necessidades especiais terem de 
solicitar apoio personalizado com uma 
antecedência de 24 a 48 horas.
Contudo, a acessibilidade aos comboios 
exige que as estações de embarque e 
desembarque também o sejam. Há, pois, 
que questionar as Infraestruturas de Portugal 
se as prioridades do Plano de Investimentos 
da Ferrovia 2020 incluem a melhoria das 
acessibilidades para as pessoas com 
deficiência.

A Delegação Distrital do Porto da APD realizou 
reuniões de divulgação e de criação de 
parcerias, no âmbito da sinalização e partilha 
de cuidadores, com a Fundação Fernando 
Pessoa; Associação de Utentes Porto oriental; 
Associação do Porto de Paralisia Cerebral; 
Associação Novamente; Associação de Apoio 
a Cuidadores; Associação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 
e com o Centro de Reabilitação Profissional 
de Gaia. Uma iniciativa no âmbito do projeto 
C2iD – Capacitar os Cuidadores informais na 
área da Deficiência, financiado pelo Programa 
Portugal inovação Social e que tem como 
Investidores Sociais a Câmara Municipal do 
Porto, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia e as Juntas de Freguesias de Bonfim, 
Paranhos e Campanhã.
A 26 de abril, a APD Porto participou ainda 
na reunião do Conselho Local de Ação Social 
(CLAS) de Vila Nova de Gaia, realizada via 
Microsoft Teams.
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Na União Europeia, as estratégias nacionais 
de vacinação contra o Covid-19 não têm 
critérios definidos para priorizar pessoas com 
deficiência, com exceção daquelas que estão 
institucionalizadas. No entanto, reconhece-
se que as pessoas com deficiência correm 
maior risco de contrair Covid-19 e adoecer 
gravemente em decorrência da doença, 
devido a terem mais dificuldade em manter 
distância social e física. Consequentemente, 
cada país tem procurado dar resposta apenas 
a situações mais gritantes, mas de forma 
descoordenada, com a justificação da falta 
de vacinas. Em Portugal, segundo declaração 
da Ministra da Saúde, Marta Temido, as 
pessoas com trissomia 21 passaram a 
ser consideradas prioritárias para efeito 
de vacinação, desde finais de Março do 
presente ano. 
o CESE (Comité Económico e Social 

Europeu), ciente da gravidade do problema 
levou a cabo uma audição pública, a 30 de 
Abril de 2021, com o objetivo de promover 
a prioridade da vacinação das pessoas com 
deficiência na União Europeia, partindo do 
conhecimento da situação atual nos Estados-
Membros. Além do CESE, participaram no 
evento, moderado pela diretora do European 
Disability Forum, a Aliança Europeia para 
a Saúde Pública (EPHA) e a organização 
Mundial de Saúde (oMS). 
Entre as intervenções destacamos a 
recomendação da oMS aos Governos de 
consultarem as pessoas com deficiência, as 
redes de apoio relevantes e organizações 
representativas ao desenvolverem e 
implementarem planos nacionais de 
vacinação, a fim de detetarem e resolverem 
os obstáculos ao acesso à vacinação das 
pessoas com deficiência.

Covid-19 

Vacinação das pessoas 
com deficiência em debate

A saga dos produtos de apoio
A Lei n.º 2/2020 do orçamento de Estado 
para 2020 determinou que o financiamento 
dos produtos de apoio assumirá a 
forma de reembolso sempre que “sejam 
previamente adquiridos de acordo com 
prescrição emitida por entidade prescritora, 
justificando a urgência da aquisição, bem 
como nos casos de reparação dos produtos 
de apoio”.
Estamos em 2021 e a concretização do 
disposto na Lei n.º 2/2020 continua imprecisa. 
O Instituto de Segurança Social atualizou o 
seu Guia Prático do Sistema de Atribuição 
de Produtos de Apoio (SAPA), mas o ponto 

sobre financiamento continua a ser um breve 
enunciado dos requisitos e procedimentos a 
cumprir pelo cidadão requerente, sem que haja 
qualquer indicação sobre prazos a cumprir 
pelo iSS, iP em termos de pagamento imediato 
ou reembolso. 
No caso do iEFP passa-se basicamente o 
mesmo. Refugiando-se no silêncio do Decreto-
Lei n.º 93/2009, que instituiu o SAPA, o único 
prazo que as entidades financiadoras têm 
de cumprir são os 60 dias para comunicar o 
deferimento ou o indeferimento do pedido de 
financiamento ou de reembolso ao cidadão 
requerente. 

APD Castelo Branco 
promove ténis adaptado
A APD Castelo Branco está a organizar, para o dia 26 de junho, uma ação de sensibilização 
para o ténis adaptado. A iniciativa conta com a simulação de um jogo de ténis adaptado no 
campo da Universidade da Beira interior, na Covilhã, e com a presença do diretor técnico 
nacional da Federação Nacional de Ténis (ténis adaptado) Joaquim Nunes e do diretor 
técnico regional da Associação de Ténis de Castelo Branco, João Martins, para além de 
outras personalidades. O objetivo desta ação de sensibilização é promover o ténis adaptado 
com vista a realização de um torneio social anual inclusivo de ténis com a participação, 
em conjunto, de atletas sem e com deficiência.
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“Persistência” 
estreia nos festivais 
de cinema nacionais

Pedro Bártolo e José Miguel Gonçalves
eleitos representantes na IWBF
Pedro Bártolo, do BC Gaia, e José Miguel Gonçalves, da APD Braga, foram os nomes 
escolhidos para representar os atletas nacionais na iWBF, a Federação internacional de 
Basquetebol em Cadeiras de Rodas. Na votação participaram os atletas portugueses nos 
quadros das seleções A e Sub22.
José Miguel Gonçalves afirma que o “voto de confiança dos companheiros” acarreta 
“responsabilidade acrescida no grupo”, que se irá traduzir em “vontade de fazer mais e 
melhor, dentro e fora do campo”. Por seu turno, Pedro Bártolo, que já era representante 
a solo dos atletas nacionais, corrobora o “sentido de dever e honra” que a nomeação 
significa e espera “maior proatividade do Comité de Jogadores da iWBF nas diretrizes 
para os jogadores eleitos de cada país”.

39.º aniversário 
da APD-Braga 
Basquetebol em 
Cadeira de Rodas 
A equipa de basquetebol em cadeiras de 
rodas da Delegação de Braga da APD 
comemora, este ano, o seu 39.º aniversário.
A Associação Portuguesa de Deficientes e 
o jornal Associação desejam a esta equipa 
muitas vitórias para o seu futuro.

Telma Monteiro venceu a eslovena Kaja 
Kajzer por 'ippon' e sagrou-se campeã da 
Europa pela sexta vez. Desde 2004 que a 
judoca soma sucessivamente subidas ao 
pódio no campeonato da Europa, com seis 
medalhas de ouro, duas de prata e sete 
bronze. Com este triunfo, Telma Monteiro 
torna-se na judoca europeia mais medalhada 
de sempre, com 15 medalhas conquistadas 
em 15 Europeus.
Muitos parabéns Telma! 

Telma Monteiro 
é campeã 
da Europa 
pela sexta vez

APD Braga vitoriosa 
em jornada dupla
Numa jornada dupla para os minhotos, a APD 
Braga BCR dominou com clareza o GDD 
Alcoitão e a APD Lisboa, tornando-se a única 
equipa sem derrotas na presente época.

O já premiado f i lme “Persistência”, 
produzido pelo Comité Paralímpico de 
Portugal, estreou a 9 de abril nos festivais 
de cinema nacionais com a exibição no 
Moinho Cine Fest e está nomeado nas 
categorias de “Melhor Filme” e “Melhor Filme 
Português”. “Persistência”, realizado por 
David Barros e protagonizado pelo nadador 
paralímpico David Grachat e pelo treinador 
Carlos Mota, retrata a perseverança que os 
atletas de alto rendimento empenham na 
sua rotina de treinos diários com o objetivo 
de alcançarem o sucesso desportivo, no 
enquadramento dos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio em 2021. 
O filme, que conquistou o prémio de Melhor 
Realização em Super Curta-Metragem do 
mês de outubro no festival internacional New 
York Film Awards dos Estados Unidos da 
América, está disponível para visualização e 
partilha nas redes sociais dos Paralímpicos 
Portugal.

DESPoRTo

A convite dos alunos do 10°H do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva (disciplina de prática de atividades físicas e 
desportivas) da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, de Coimbra, os nossos coachs Teresa e Daniel deram o seu importante 
testemunho e perspetiva.

Demonstrações/Palestras Online APD Lisboa 

Mesmo em contexto de pandemia 
a APD Lisboa não pára


