
“Urgente: Inclusão Plena!”, eis o lema do 27.º Encontro Nacional de Pessoas com Defi -
ciência da CNOD (Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Defi ciência) 
que decorreu, a 16 de outubro, em Braga, com 280 participantes de 13 associações.
Pela APD, estiveram presentes membros da Direção Nacional, das Delegações Distritais 
do Porto e  Braga e das Delegações Locais de Chaves e Paredes. 
Vários foram os dirigentes integrantes desta signifi cativa representação da APD que 
apresentaram comunicações, cuja tónica comum foi a urgente necessidade do poder 
político, tanto governamental como autárquico, cumprir e fazer cumprir a legislação 
portuguesa que garante a Inclusão Plena das pessoas com defi ciência, com destaque 
para a legislação sobre a Escola e o Ensino inclusivo, as Acessibilidades e o Desporto 
Adaptado. 
Neste Encontro, foi aprovada por unanimidade uma Moção que reivindica o direito das 
pessoas com defi ciência puderem acumular na íntegra a Prestação Social de Inclusão 
(PSI) com os rendimentos provenientes do trabalho e a indexação da atualização do 
valor da PSI à subida do salário mínimo, considerando-se ser esta uma medida realista 
a integrar na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. 
No fi nal do Encontro, foi aprovado  um Caderno Reivindicativo em que se enunciam 
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DESTAQUE

as futuras grandes linhas de ação na luta pelos direitos das pessoas com defi ciência, 
a saber: Aplicação efectiva da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com 
Defi ciência; Mais e melhor formação profi ssional para pessoas com defi ciência; Melhor 
acompanhamento do emprego das pessoas com defi ciência para a sua real efectivação;  
Revisão dos critérios de atribuição da PSI, nomeadamente, em relação ao limite de 
acumulação com rendimentos do trabalho e ao limite dos 55 anos, simplifi cação dos 
aspectos burocráticos; Cumprimento da lei das acessibilidades; Reforma antecipada 
das pessoas com defi ciência, sem penalização; Promoção efetiva da autonomização e 
da Vida Independente das Pessoas com Defi ciência; Mais e melhores condições para 
a realização das terapias prescritas; Acessibilidade à comunicações e à informação.
É também importante destacar que, na sequência da Audição Pública realizada pela 
Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, a 19 de outu-
bro, sobre o Estudo do Regime de Reforma Antecipada para Pessoas com Defi ciência, 
apresentado pela Secretária de Estado da Defi ciência, Dra. Ana Antunes, a APD emitiu 
um comunicado em que reafi rma o seu total apoio à legítima e justa reivindicação dos 
trabalhadores com defi ciência para que lhes seja reconhecido o direito à reforma ante-
cipada, sem penalizações e garantindo-lhes condições de vida dignas. 
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pessoas com deficiência.
 A APD não foi isenta de erros, de certa 

euforia, mas resistiu a seduções, pressões, 
velados aliciamentos, focalizando sempre «a 
voz da diferença», quaisquer que fossem as 
circunstâncias conjunturais.

 

Joaquim Manuel Cardoso

LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 168-D/2021 de 3 de agosto
Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e 
Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrí-
cula e Inscrição no Ano Letivo de 2021-2022;

Portaria n.º 169/2021 de 5 de agosto
Determina os coefi cientes de revalorização das 
remunerações anuais;

Decreto-Lei n.º 70-A/2021 de 6 de agosto
Estabelece as regras de garantia de fornecimento 
de serviços essenciais - Até 31 de dezembro de 
2021, não é permitida a suspensão do fornecimen-
to de gás natural e de gases de petróleo liquefeitos 
canalizados;

Decreto-Lei n.º 70-B/2021 de 6 de agosto
Estabelece medidas de proteção para os clientes 
bancários abrangidos pelas medidas excecionais 
e temporárias de proteção de créditos e altera o 
regime relativo à prevenção e regularização das si-
tuações de incumprimento de contratos de crédito;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2021 
de 9 de agosto

Aprova a atribuição de indemnizações compen-
satórias no âmbito do passe 4_18@escola.tp, do 
passe sub23@superior.tp e do passe Social +, 
para o ano de 2021;

Portaria n.º 179/2021 de 27 de agosto
Procede à criação do Programa «Certifi cado de 
Competências Digitais»;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2021 
de 31 de agosto

Aprova a Estratégia Nacional para a Inclusão das 
Pessoas com Defi ciência 2021-2025;

Declaração de Retifi cação n.º 30/2021 
de 16 de setembro

Retifi ca o Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, 
que cria a tarifa social de fornecimento de serviços 
de acesso à Internet em banda larga;

Portaria n.º 198/2021 de 21 de setembro
Defi ne as condições de atribuição do Passe de 
Antigo Combatente e os procedimentos relativos 
à sua operacionalização;

Portaria n.º 202/2021 de 27 de setembro
Prorroga os prazos para entrega documental ne-
cessária à instrução do processo para reconhe-
cimento e manutenção do estatuto do cuidador 
informal.

Muitos dos constrangimentos das pessoas 
com deficiência, exceto a relativa liberdade 
de associação, repetem-se, volvidos 50 anos; 
a Associação Portuguesa de Deficientes 
celebra o 50.º aniversário num contexto de 
profundo retrocesso das políticas sociais, 
requisitos básicos da inclusão; A APD iniciou 
o «ciclo da inclusão», posto que a eclosão da 
Revolução de Abril, instaurando a liberdade 
de associação, proporcionando abertura 
ao conhecimento de modelos, métodos 
e organizações internacionais, abriu um 
largo universo de intervenção reivindicativa, 
singularidade da APD, afirmação de projeto, 
princípios e estratégias diferenciais, fonte 
de múltiplas incompreensões, agrimónias, 
intolerâncias, discriminações e, porque não 
denunciar, opressões/perseguições, por 
parte dos diversos governos.

Os traços distintivos/inovadores da 
APD desconstruíam: visões, preconceitos, 
mitos, estereótipos e interesses instalados, 
sendo previsíveis reações defensivas dos 
detentores costumados de favores, benesses 
e proteções desajustadas, visto que não 
dependiam, nem da qualidade dos projetos, 
nem da defesa dos seus representados/
destinatários, mas de servidões, amiguismos, 
clientelismos, afastados da exigência de 
políticas favorecedoras das pessoas com 
deficiência, próximos de obediências 

ideológicas, volúveis aos poderes, mas 
facilitadoras de manipulações e propagandas.

 A APD, rejeitando o Estatuto IPSS, 
definindo-se como «reivindicativa», 
sustentando, sem capitulações/negócios, 
um projeto inovador/ inconformista, 
padeceu imensas discriminações, infâmias, 
difamações e injúrias, modos costumados 
de ocultar a hostilidade de tantos interesses, 
de índole variada.

 Evoluindo, a APD aderiu a prestigiadas 
organizações internacionais, aperfeiçoando 
modelo epistemológico, sedimentando 
definições/conceitos, enfatizando: a 
defesa dos direitos humanos das pessoas 
com deficiência; a definição «associação 
de def ic ientes»,  aprofundando as 
consequências estratégicas dessas opções 
livres, democráticas, humanistas, em voga 
nos países desenvolvidos, avançados na 
inclusão.

 O «ciclo da inclusão» caracterizado 
por discurso vigoroso, proclamador dum 
vastíssimo elenco de direitos, conquistas, 
sintonizava com as aspirações/sonhos das 
pessoas com deficiência; houve hipérbole 
na interpretação desse discurso utópico; 
muitos dirigentes e organizações iludiram-
se, descuidaram analisar os requisitos da 
inclusão, mergulhando, hoje, em certa 
descrença, infundindo a «resignação» nas 

A APD celebra o 50º aniversário 
condicionada: 

1. de luto pela agonia da inclusão; 

2. sufocada por inédita crise de recursos; 

3. em festa, pois é a portadora da esperança, da 
defesa intransigente da sociedade inclusiva, não 
renunciando a quaisquer dos seus atributos hu-
manistas.

50 anos volvidos, o projecto da APD revela:  
amplíssimas potências criadoras;  atualidade,  
justifi cada pela terrível crise: é atual a luta pela 
inclusão; é atual a defesa dos direitos humanos 
das pessoas com defi ciência; é atual a fi delidade 
a projetos/princípios; à «voz da diferença»; à pro-
clamação de direitos ignorados por outras orga-
nizações, predicados essenciais à felicidade das 
pessoas com defi ciência; são, sempre, atuais: 
todos os apelos, todas as exortações, todas as 
mobilizações, à luta pela inclusão, método incon-
tornável de recentrar na agenda, quer da socieda-
de, quer dos poderes, a construção da sociedade 
inclusiva, síntese humanista da dignidade das 
pessoas com defi ciência.

Na tarde de dia 11 de dezembro, a APD 
vai dar início às comemorações do seu 
50º aniversário com a atuação do Coro 
Lopes Graça, no Auditório dos Bombeiros 
de Sacavém. Todos serão bem-vindos e a 
APD agradece desde já a participação dos 
seus associados.

Vamos disponibilizar no nosso site uma ficha 
de inscrição para quem pretenda assistir 
à atuação do coro ou, se preferir, poderá 
contactar diretamente os nossos serviços.

Atualize as suas quotas
NIB: 003506750003288643081

Ao abrigo do Estatuto do Mecenato, os donativos à APD 

são dedutíveis nos impostos (IRS/IRC).

Para mais informaçõe contacte a APD   http://www.apd.org.pt
  info-sede@apd.org.pt
  T 213 889 883
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A internet e as novas tecnologias 
de informação e comunicação 

(TIC) estão a revolucionar as formas 
de relações humanas nas suas mais 
diversas manifestações - sociais, afe-
tivas, económicas, culturais, profissio-
nais, educativas e políticas. Na gíria 
político/tecnológica chama-se a isso 
transição digital.
O isolamento social, imposto pela Co-
vid-19, veio acelerar esse processo de 
transição devido à maior difusão e vul-
garização das redes sociais e das mais 
diversas plataformas digitais utilizadas 
no teletrabalho, reuniões e videoconfe-
rências, na educação e aprendizagem, 
na saúde, nas transações comerciais e 
financeiras, nas relações com a adminis-
tração pública, etc. Simultaneamente, 
a Covid-19 veio evidenciar a situação 
de precariedade em que vivem muitas 
pessoas com deficiência, sujeitas a 
múltiplas discriminações, agravadas 
pelo isolamento social, entre as quais 
emergiu dramaticamente a e-exclusão. 
Dramaticamente, porque sem acesso 
à internet, até as meras atividades de 
sobrevivência, como adquirir alimentos 
ou produtos de higiene, tornaram-se 
quase impossíveis.  
As causas que provocam a e-exclu-
são das pessoas com deficiência são 
múltiplas. À pobreza, baixos níveis 
de rendimentos e de literacia digital, 
acrescem a inadaptação do hardware 

e do software às necessidades das 
pessoas com deficiência. No entanto, 
todos os países da União Europeia, 
incluindo Portugal, estavam já com-
prometidos a reduzir as exclusões 
digitais até 2010, pelo menos de forma 
significativa, conforme ficou expresso 
na Declaração de Riga de 2006. Onde 
isso já vai!
Foi, pois, com grande expectativa 
que procurámos encontrar no Plano 
de Ação para a Transição Digital de 
Portugal e na Dimensão da Transição 
Digital do PRR (a célebre bazuca!) 

objetivos, medidas e financiamentos 
orientados para a inclusão digital das 
pessoas com deficiência, nas suas 
três componentes: literacia, hardware 

e software.
Infelizmente, as nossas expectativas 
ficaram goradas. O Plano de Ação 
para a Transição Digital é apresentado 
como o motor de transformação do 
país, sem deixar ninguém para trás, 
e tem como um dos seus três pilares 
a “Capacitação e Inclusão digital das 
Pessoas”. Contudo, a concretização 
do objetivo inclusão explicita apenas 
a intenção de garantir a igualdade de 
género, ignorando totalmente a proble-
mática das pessoas com deficiência.   
Também, não encontrámos nenhuma 
referência à e-inclusão das pessoas 
com deficiência no Plano de Resiliência 
e Recuperação de Portugal (PRR). 
No entanto, durante a Presidência 
Europeia, o Governo anunciou que o 
PRR iria contemplar uma Estratégia 
Nacional para a inclusão das Pessoas 
com Deficiência e, subsequentemente, 
foi assinado um contrato entre o PRR 
e o INR sobre acessibilidades, a 1 de 
setembro de 2021, que inclui o Pro-
grama Plataforma+Acesso no âmbito 
da transição digital. 
Mas, em que consiste este Programa, 
a que foi atribuído um financiamento 
de três milhões de euros? 
Segundo a informação disponível, esse 
Programa visa apenas criar uma pla-
taforma digital georreferenciada sobre 
acessibilidades físicas e lugares de 
estacionamento e um call center com 
interpretação em língua gestual portu-
guesa para a Administração Pública. 
Em suma, a transição digital para as 
pessoas com deficiência continua a 
marcar passo.

As pessoas com defi ciência 
e a transição digital de Portugal: 
Onde está a e-inclusão?

EDITORIAL

Helena Rato

NOTÍCIAS

"Na nossa sociedade, as pessoas com 
defi ciência continuam a ser discrimina-
das pelas barreiras comportamentais e 
ambientais que impedem a sua efetiva 
participação nas diversas dimensões 
da vida cívica e social.
No caso dos trabalhadores com de-
fi ciência, esta realidade provoca um 
desgaste acrescido que lhes agrava as 
incapacidades, potenciando situações 
de precocidade no natural processo 
de envelhecimento, com evidentes 
prejuízos na sua qualidade de vida e 
subsequente redução da esperança 
de vida. Na República da Coreia um 
profundo, alargado e sério estudo, co-
brindo  o período 2004-2017, concluiu 
que, em média, a esperança de vida 

das pessoas com defi ciência é de 
menos 18 anos do que a esperança 

de vida da restante população. 
Portugal é um dos Estados signatários 
da Convenção dos Direitos Humanos das 
Pessoas com Defi ciência. Nessa qualida-
de, o Estado português reconhece que “as 
pessoas com defi ciência têm direito ao 
gozo do melhor estado de saúde possível 
sem discriminação na base da defi ciên-
cia” (Art. 25º)  e assume o compromisso 
de tomar as medidas necessárias para 
que as pessoas com defi ciência possam 
usufruir de uma melhoria contínua nas 
condições de vida (Art.º 10).
Dado o contexto, a APD reafi rma o seu 
total apoio à legítima e justa reivindica-
ção dos trabalhadores com defi ciência 
para que lhes seja reconhecido o direito 
à reforma antecipada, sem penaliza-
ções e garantindo-lhes condições de 
vida dignas". 

Reforma antecipada 
dos trabalhadores com defi ciência
Na sequência da Audição Pública realizada pelo Grupo de Trabalho-Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Comissão de Trabalho e Segurança Social
da Assembleia da República, a 19 de outubro, sobre o Estudo do Regime de 
Reforma Antecipada para Pessoas com Deficiência, entendeu a APD dever 
emitir o comunicado abaixo.

APD e CGTP unidos na defesa 
dos direitos dos trabalhadores com defi ciência

Encontro entre Dirigentes 
da APD e da CGTP-IN
A18 de outubro, realizou-se um encontro entre dirigentes da APD e da CGTP na 
sede da central sindical, tendo como objetivo o aprofundamento do conhecimento 
sobre os problemas e necessidades específi cas dos trabalhadores com defi ciência 
e a procura de convergências para uma possível colaboração entre as duas Or-
ganizações em defesa dos direitos desses trabalhadores, com a sua participação.  
Na reunião, conduzida por Isabel Camarinha, Secretária-geral da CGTP-IN, par-
ticiparam mais três dirigentes sindicais. Pela APD participaram Gisela Valente e 
Albino Paulo, Presidente  e Vogal da Direção Nacional, respetivamente.  

Visita inclusiva ao acervo 
museológico da CGTP-IN 
No passado dia 28 de setembro, a APD e a CGTP promoveram uma visita ao 
acervo museológico da central sindical, orientada para pessoas com defi ciência 
visual. Esta iniciativa realizou-se no âmbito das Jornadas Europeias do Património 
subordinadas ao tema“Património Inclusivo e Diversifi cado” e que decorreram entre 
24 de setembro e 3 de outubro. 
O propósito da visita, que decorreu na sede da CGTP-IN, foi proporcionar ao público 
com defi ciência visual a oportunidade de conhecer, tactilmente, alguns dos objetos 
que integram o espólio museológico da CGTP. Da cerâmica à pintura, da escultura 
aos têxteis, foram escolhidos objetos de enorme importância relacionados com a 
história da CGTP-IN.
A visita, a que assistiram duas pessoas com baixa visão e duas pessoas cegas, foi 
orientada pela Técnica de Acessibilidades da APD, Engª Sandra Costa, que descreveu 
as peças.  O enquadramento histórico e artístico do Centro de Arquivo e Documen-
tação da CGTP-IN e das peças aí exibidas esteve a cargo da Dra.Tânia Vilhena.
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CENTRAIS

É preciso passar das palavras aos atos
Acessibilidades 

“Dando cumprimento ao Decreto–Lei 

125/2017, a Comissão para Promoção das 

Acessibilidades publicou, em 30 de  de 2020, 

um relatório onde apresenta a situação das 

acessibilidades a/e nos edifícios, instala-

ções e espaços da Administração Pública 

Central e Local e dos Institutos Públicos. Os 

resultados são dramáticos, a começar pelas 

baixíssimas percentagens de respostas ao 

questionário sobre cujos resultados assenta 

todo o diagnóstico.

Face a esta dececionante realidade, grande 

tem sido a expetativa relativamente à Estra-

tégia Nacional para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência 2021-2025 e o Programa 

Acessibilidades 360º do Plano de Recupe-

ração e Resiliência (PRR), mais conhecido 

por Bazuca.

Infelizmente, as informações disponíveis sobre 

esses instrumentos não são encorajadoras. Na 

Estratégia Nacional para a Inclusão abundam, 

sobretudo, os pontos dedicados à gestão 

burocrático/administrativa da Comissão de 

Acompanhamento e do Grupo Técnico de 

Acompanhamento. Os objetivos dos Eixos 

Estratégicos são enunciados como meras in-

tenções, tais como “promover a acessibilidade 

ao meio físico edifi cado” ou “ao sistema de 

transportes”. A estes objetivos correspondem 

metas rudimentares, do tipo “n.º de planos 

aprovados; n.º de municípios abrangidos; n.º 

de candidaturas aprovadas”. Em nenhum caso 

é apresentado um valor de custo/fi nanciamento 

orçamental!!!  

Quanto ao Programa Acessibilidades 360.º, 

sabemos que foi assinado um contrato de fi nan-

ciamento entre os Presidentes da Recuperar 

Portugal e do INR, no valor de 45 milhões de 

euros, no passado 1 de setembro.  Contudo, 

no site do INR, não vislumbrámos qualquer 

anúncio sobre abertura de candidaturas, mas 

fi cámos a saber que as ONG de pessoas com 

defi ciência não se poderão candidatar, pois no 

domínio da solidariedade só as IPSS estão 

incluídas entre as instituições com acesso a 

fi nanciamento”.  

Sobre acessibilidades, "É preciso passar das palavras aos atos” foi a comunicação de Helena Rato, vice-presidente 
da Direção Nacional da APD, para o 27.º Encontro Nacional de Pessoas com Defi ciência da CNOD, de que apresen-
tamos os extratos abaixo.

Criar condições para a prática de desporto adaptado foi a reivindicação que Bruno 

Lopes, Secretário da Direção Nacional da APD, levou ao 27.º Encontro Nacional de 

Pessoas com Defi ciência da CNOD, sob o mote "Urgente: Inclusão Plena!".

Na sua intervenção, Bruno Lopes afi rmou que “o acesso ao desporto e, no caso específi co, 

ao desporto adaptado, deve ser assegurado de igual forma para todos!". É um direito que 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência consagra. O facto é que não 

é, “porque as desigualdades e difi culdades começam logo na escola pública, começam no 

ensino básico e vão continuando no ensino secundário e superior. A disciplina de educação 

física não contempla o ensino de desporto adaptado, caso a criança ou jovem tenha alguma 

necessidade educativa especial ou defi ciência”. 

Bruno Lopes denunciou que “o desporto escolar não integra o ensino de desporto adaptado  

e não é fi nanciado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), mas sim por 

verbas de jogos da Santa Casa da Misericórdia”, lembrando que “esse fi nanciamento e apoio 

ao desporto escolar e ao desporto adaptado é da responsabilidade do Governo e do IPDJ, 

devendo ser contemplado e orçamentado em sede de OE, matéria que tem sido negligenciada 

ano após ano, orçamento de Estado após orçamento de Estado”.

Bruno Lopes, lembrando que “vivemos em tempos de pós-pandemia, com a esperança e ilu-

são que os dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) resolvam todos os nossos 

problemas,” lamentou que “analisando o PRR, não se detete qualquer verba destinada para o 

desenvolvimento desportivo dos nossos clubes, associações e atletas. Os atletas com defi ciência 

têm sido esquecidos e isso vê-se pelos resultados recentes nos jogos paralímpicos Toyko 2020”.

Por fi m, Bruno Lopes, reafi rmando que “é fundamental para o desenvolvimento desportivo em 

Portugal construir-se mais e melhores instalações desportivas e adaptar as existentes, dando cum-

primento à legislação em vigor”, demonstrou ser “necessário que o Estado apoie fi nanceiramente 

o desporto adaptado e que, ao nível legislativo e governativo, o ministério da Educação reveja o 

programa da disciplina de educação física, para que nenhum aluno fi que sem praticar desporto”.

Acessível! É ou, não é?
"A Acessibilidade é o acesso a espaços físicos ou digitais: aos transportes, à informação, 

à comunicação, e todos estes elementos coexistem em simultâneo e não devem ser tra-

balhados isoladamente. Portanto, quando é referido que um serviço público é acessível, 

espera-se que cumpra as normas de acesso ao mesmo, disponibilize informação em 

formato acessível e disponha de mecanismos e profi ssionais capacitados para comu-

nicar com todas as pessoas, nomeadamente através de interpretes de língua gestual 

portuguesa. No fundo, concretizar o que se encontra legislado.

Passados mais de 20 anos de legislação referente às normas de acessibilidade, estando 

inclusive em pleno vigor desde fevereiro de 2017 o Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de 

agosto, seria expectável que se desse cumprimento às mesmas, garantindo que os edi-

fícios públicos e privados, salas de espetáculos, zonas de permanência de peões, bem 

como, a via pública, entre outros, tivessem acessos livres e desimpedidos ou projetadas 

soluções para o efeito".

Extratos de um artigo de Sandra Costa a publicar pela Revista Elevare

É preciso criar 
condições 
para a prática de 
desporto adaptado!
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Educação de crianças 
e jovens e as medidas 
de suporte à aprendizagem 
e à inclusão

"A nossa legislação é quase perfeita. No decre-

to-lei 54/2018, de 6 de julho, estabelece-se o 

regime jurídico da educação inclusiva, e nele 

se determina, e passo a citar: “O Programa do 

XXI Governo Constitucional estabelece como 

uma das prioridades da ação governativa a 

aposta numa escola inclusiva onde todos e 

cada um dos alunos, independentemente da 

sua situação pessoal e social, encontram 

respostas que lhes possibilitam a aquisição de 

um nível de educação e formação facilitadoras 

da sua plena inclusão social”. 

O problema é que a legislação está muito longe 

de ser cumprida e, no dia-a-dia, as crianças 

com defi ciência continuam a ser discriminadas. 

Constatamos diariamente que a escola in-

clusiva para todos é uma ilusão! 

Como pode existir inclusão, quando não há 

acessibilidades físicas em algumas escolas, 

pois muitas não têm elevadores nem sequer 

casas de banho adaptadas?  

Como pode existir inclusão numa escola, 

quando o desporto adaptado é praticamente 

inexistente porque faltam equipamentos?

Como pode a escola ser inclusiva, quando 

temos nas nossas salas de aula alunos com 

enormes necessidades de apoio e poucos 

professores para os apoiar? 

Como consegue um professor de Educação 

Especial prestar um apoio individualizado 

cabal, em sala de aula, quando, por exemplo, 

tem 5 alunos com necessidades educativas 

especiais com problemáticas bem distintas? 

Como é possível professores de educação 

especial terem mais de 30 alunos?

Continuamos a ter um país não acessível, 

condenando crianças e jovens com defi ciência 

a uma permanente situação de confi namento 

e por vezes, também, sujeitos a precárias 

condições de habitação. 

Aquando dos confi namentos, as crianças com 

defi ciência e muitas com condições de saúde 

muito frágeis foram fechadas em casa sem 

terapias específicas, dependendo apenas 

das capacidades e competências dos pais 

e muitas cirurgias 

foram adiadas e os 

processos ainda não 

foram retomados. A 

morosidade e buro-

cratização da entre-

ga dos produtos de 

apoio é gritante! Au-

mentaram, assim, as 

discriminações e as 

desigualdades. Mui-

tas destas crianças 

nem acesso a meios 

digitais tiveram. 

Consideramos pos-

sível a existência de 

uma escola para to-

dos, uma escola verdadeiramente inclusiva, 

desde que:

• Se executem obras de adaptação física e 

digital nas escolas;

• Se aumente o investimento público no parque 

escolar de forma a poder reduzir-se o número 

de alunos por sala; 

• Se aumente o número de professores es-

pecializados, de psicólogos, de profi ssionais 

de terapias de apoio e de auxiliares para 

garantir que as escolas possam ter equipas 

multidisciplinares competentes e efi cazes; 

• Se invista no desporto escolar adaptado;

• Não nos esquecemos da Formação Pro-

fi ssional inclusiva e orientada, que deve ser 

garantida para a empregabilidade efetiva, pois 

os jovens adultos com defi ciência têm todo 

o direito a ter uma vida independente. Deve, 

pois, existir uma estreita ligação com o IEFP. 

• É necessário ajudar as famílias a propor-

cionarem o bem-estar dos seus fi lhos, no 

futuro. Esta preocupação dos pais, é efetiva 

e angustiante, pois não há uma retaguarda 

para os jovens adultos quando os seus pais 

já não os puderem cuidar. A solução não 

passa pelos lares de idosos, há que pensar 

em soluções em conjunto com as entidades 

competentes. Salvaguardo que nada se re-

solva sem nós. 

• É necessária Proteção social, pois a situação 

de pobreza continua a fustigar muitas famí-

lias com crianças com defi ciência. Devemos 

exigir o cumprimento efetivo dos direitos fun-

damentais em matéria de segurança social, 

repudiando sempre 

que necessário a vi-

são assistencialista 

de intervenção social; 

temos que defender 

o aumento do valor 

mínimo do subsídio 

para assistência a 

fi lho com defi ciência 

e o aumento do valor 

das bonifi cações do 

abono de família para 

crianças e jovens 

com defi ciência.

• É necessária a real 

implementação do 

desporto adaptado, 

que é um dos principais fatores de inclusão e 

desenvolvimento psicossocial e promotor do 

sucesso educativo em meio escolar".

Quero! 

A APD quer! 
É por isso que lutamos todos os dias, lutamos por uma sociedade inclusiva". 

Não queremos caridade, não queremos ser colecionadores de tampinhas. 

Queremos sim, o direito a viver num país inclusivo!

Queremos sim, uma escola inclusiva! 

Queremos sim, que o Estado assuma as suas responsabilidades! 

Queremos sim, que se cumpra a Lei!

"Continuamos a 
ter um país não 

acessível, condenando 
crianças e jovens com 

defi ciência a uma 
permanente situação 

de confi namento e 
por vezes, também, 
sujeitos a precárias 

condições de 
habitação."

Muito aplaudida pelos cerca de 260 participantes do 
27.º Encontro Nacional de Pessoas com Defi ciência da 
CNOD, a comunicação apresentada por Gisela Valente, 
Presidente da Direção Nacional da APD, versa sobre a 
educação de crianças e jovens que benefi ciam de medi-
das de suporte à aprendizagem e à inclusão.

"Um dia perguntaram-me, numa das muitas reuniões em que a APD participa, se eu queria mudar o mundo...
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Golf IV 1.9TDI PD100
cx automática, de 2002, 224.600 Km., totalmente equipado com mala para 
transporte de cadeira de rodas com comando no interior da viatura, comando 
manual de acelerador e travão, bancos aquecidos, computador de bordo e 
cruise control, teto de abrir. Carro de garagem (impecável).

Contacto 964 416 559

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o dia 26 
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 2022;

Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;

Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 27 
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 2022;

Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;

Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 27 
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 2022;

Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;

Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Castelo Branco
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Distrital de Castelo Branco, 
para o  dia 27 de novembro, pelas 15h00, na Sede 
da Delegação, sita na R. Comendador Mendes 
Veiga, 11/13 – 6200-147 Covilhã,  com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2022;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 22 
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 2022;

Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;

Ponto 3. Informações.

Lisboa, 28 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o dia 
27 de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delega-
ção, sita na Urb. Sá Taqueiro - Praceta Bernardim 
Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos - 5400-115 Chaves,  com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2022;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 27 
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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 
Defi cientes convoco a Assembleia Distrital do Porto, 
para o dia 20 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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 
Defi cientes convoco a Assembleia Local de São 
Miguel, para o dia 20 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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Sede
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das 
competências defi nidas na alínea g) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Defi cientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia 18 
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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 29 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 20 de novembro, pelas 15h00, 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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 25 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Nota:
Se à hora marcada não estiver presente o 

número sufi ciente 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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local da Figueira da Foz, para 
o dia 28 de novembro, pelas 10h00, na Associação 
de Moradores do Casal Novo e Saibreira – Rua 
da Escola, 20 – Casal Novo – Quiaios – 3080-511 
Figueira da Foz, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Actividades para 2022;

Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;

Ponto 3. Informações.

Lisboa, 22 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
20 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 2022;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 25 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes convoco a 
Assembleia Local da Região Autónoma da Madeira, 
para o dia 26 de novembro, pelas 17h00, 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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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 Defi cientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 27 
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 2022;     
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2022;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 21 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

VENDE-SE

Opel Zafi ra CDTI 1.9
120cv, cx automática, de 2006, 185.500 Km., 

cinzento escuro, start/stop, cruise control, ar 

condicionado, volante c/comandos/rádio/cd. 

Contacto tribofernandes@gmail.com
Para anunciar neste jornal, por favor contacte os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4
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20º Aniversário da APD 
Castelo Branco

A 20 de outubro, a APD Castelo Branco 
comemorou o seu 20º Aniversário e 
homenageou o seu Vice-Presidente, Sr. 
Luís Eugénio, pelas ofertas que fez de 
todo o mobiliário e material informático 
para  a sede da delegação. Estiveram 
presentes na cerimónia, para além dos 
sócios, o Sr. Presidente da Mesa da 
Assembleia da UFCGVC, Jorge Santarém, 
Sr. Representante do Lions Clube Cova 
da Beira, Luis Figueiredo, Sr. Presidente 
da Associação de Basquetebol de Castelo 
Branco, Adérito Marques, Sr. Pastor da 
Igreja Evangélica da Assembleia de Deus 
da Covilhã, Hugo Silva, e a comunicação 
social. Obrigado pela vossa presença. 

Teatro Municipal da Covilhã 
renovado e acessível

A convite do Presidente da CM da Covilhã, 
Dr. Vitor Pereira, a APD Castelo Branco 
esteve presente na visita guiada ao 
renovado Teatro Municipal da Covilhã. A 
Delegação Distrital da APD congratula a 
CM da Covilhã pela renovação que fez ao 
Tetro Municipal, onde, agora, as pessoas 
com deficiência do concelho da Covilhã e 
do Distrito de Castelo Branco podem assistir 
a espetáculos com todas as condições 
de acessibilidades, desde plataforma 
para acesso ao teatro a elevadores e wc 
adaptados. Viva a Cultura!
 

Piquenicão Nacional 2021 
"A Festa da Inclusão"

No passado dia 28 de agosto, a APD Castelo 
Branco realizou o Piquenicão Nacional 2021 
"A Festa da Inclusão", um evento que contou 
com a presença de sócios e amigos da 
APD e o apoio de diversas entidades. A 
APD agradece aos sócios e amigos e a 
todos os que participaram e apoiaram o 
evento: JF Boidobra,  CM Covilhã, consultor 
António Carlos e sua Equipa da Remax 
Ideias, Império das Carnes, Padaria da 
Boidobra e Brasil ao Peso. Agradecemos 
tambem ao Agrupamento de Escuteiros da 
Boidobra, ao Grupo de Danças da Covilhã, 
aos pianistas Pedro Leitão e Renato Folgado, 
aos acordeonistas Emanuel Silva, Sérgio 
Ferreira e Luís Silva, ao técnico de som, 
Micas, ao Sr. Luis Eugénio e a todos aqueles 
que se propuseram a ajudar. 

AGENDA

Participe na Vida Associativa da APD

 http://www.apd.org.pt

 info-sede@apd.org.pt

 T 213 889 883

APD Porto

Assembleia, Almoço 
e Festa de Magusto

Dia 20 de novembro, a APD Porto vai realizar 
e Assembleia Distrital e Apresentação do 
Plano de Atividades e Orçamento para 
o ano 2022. No mesmo dia, realizará o 
almoço convívio e Festa de Magusto para 
todos os sócios, familiares e amigos, nas 
suas instalações. 

APD Castelo Branco

Magusto

Dia 13 de novembro, pelas 15h00, a APD 
Castelo Branco vai realizar um Magusto 
na sua sede. O Jantar de Natal desta 
delegação está ainda com data a anunciar.

APD Setúbal

Atendimento presencial 
com Assistente Social

A APD Setúbal retomou o atendimento 
presencial com a Assistente Social Dra. 
Marta Machado, às 5.as e 6.as feiras, das 
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 
Nestes dias e horários, poderão também 
ser tratados outros assuntos, tais como 
o pagamento de quotas. 

DESPORTO

20º Torneio Internacional de Lisboa

A 20.ª edição do já histórico torneio internacional de Basket CR que fez, mais uma vez, as 
delícias dos amantes desta fantástica modalidade, realizou-se a10 de outubro, ainda sob o 
efeito da pandemia, que impossibilitou a participação das equipas internacionais convidadas, 
devido à antecipação do início das respetivas épocas desportivas.
Assim, o Torneio realizou-se com a participação exclusiva das equipas nacionais da  APD Lisboa, 
equipa organizadora, da APD Braga, pentacampeã nacional, incluindo o campeonato nacional de 
basquetebol época 2020/2021, e de mais duas equipas participantes no Campeonato Nacional, 
a APD Sintra e GDD Alcoitão. No conjunto, estiveram presentes 10 atletas internacionais 
de Portugal.
Com o objetivo de fazer a preparação para o início da época desportiva, o torneio 
proporcionou mais minutos de competição aos atletas, fomentou a competitividade 
desportiva das equipas, que  adquiriram conhecimentos técnicos/táticos, e fez o 
reforço das relações entre as equipas e os participantes. Isto, para além de ter 
contribuído para dinamizar o basquetebol adaptado, para desenvolver o desporto 
adaptado e para a sensibilização da população mais jovem para a prática desportiva.
O apoio financeiro da CML foi essencial para a realização deste Torneio, sem o qual era 
quase impossível a sua realização. A todos(as) os(as) que trabalharam voluntariamente 
para que este torneio fosse possível o nosso muito obrigado. Muito obrigado também aos 
nossos funcionários, atletas e equipas convidadas.
Agradecimentos Especiais: CM Lisboa / Ergométrica / Fundação Ageas / Pingo Doce / Delta / 
Pasteis de Belém / Grupo Bimbo / Central de Cervejas / Olá Gelados / Federação Portuguesa 
de Basquetebol | CNBCR / Pedro Mestre (fotografo AMMAmagazine) / Voluntários Fundação 
Ageas / Voluntários e funcionários APD / Simpatizantes, amigos e familiares.

O primeiro jogo de ACR de praia, um marco 
que abre portas para uma nova vertente 
da modalidade, realizou-se na Praia de 
Buarcos – Figueira da Foz, no passado 
dia 25 de setembro, inserido na Semana 
Europeia do Desporto, promovida pelo 
IPDJ, com a organização do departamento 
de desporto da CM da Figueira da Foz.
O Jogo contou com a presença de 

10 atletas, familiares e muito público. 
Ficou provado que as cadeiras de rodas não 
pertencem apenas ao interior dos pavilhões e 
que não é difícil criar condições para a prática 
do desporto para as pessoas com deficiência.
Com este evento a APD Figueira da Foz 
aproveitou para mostrar que está presente 
na cidade e que tem as suas portas abertas 
para novos atletas.

Primeiro jogo de ACR  em pleno areal da Figueira da Foz

NOTÍCIAS
APD Porto aposta forte 
no projeto C2iD 

A 2 de agosto, a APD Porto reuniu com 
a Vereadora de Ação Social da CM de 
Vila Nova de Gaia, Dra. Marina Mendes, 
e esteve presente, nos dias 7 e 11, em 
reuniões de acompanhamento do projeto 
C2iD – Capacitar os Cuidadores informais 
na área da Deficiência, em Vila Nova de 
Gaia. Com o objetivo de criação de novas 
parcerias no âmbito deste projeto, reuniu 
ainda, a 7 de setembro, com o Centro de 
Inclusão Social de Gaia e, dia 9, com a 
DomusSocial do Porto, tendo, no dia 14, 
reunido com a Dra. Lisete Pinheiro da  mesma 
instituição sobre segurança. No mesmo dia, 
reuniu na CM de Vila Nova de Gaia, com os 
responsáveis do Programa Gaia Cuidador. 
A 29 de setembro, reuniu com a Dra. Dalila 
da JF de Mafamude, Vilar do Paraíso, para a 
criação de parcerias no âmbito do projeto C2iD. 
No mesmo dia, esteve presente na assinatura 
do contrato “Programa Fundo Municipal de 
Apoio ao Associativismo Portuense”, no Porto. 
A 24 de setembro, realizou uma reunião 
de acompanhamento do projeto C2iD 
com a CM do Porto, e, dia 30, participou 
no CUIDADORES'21, um encontro 
anual da Associação Cuidadores que 
procura refletir sobre o papel de cuidador 
informal. No dia 1 de outubro, reuniu com 
a “Cuidar de quem cuida”, afim de criar 
novas parceria no âmbito do projeto C2iD. 
O prémio Fidel idade Comunidade 
2021 foi entregue no dia 8 de outubro. 
A16 de outubro, part icipou no 27º 
E n c o n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s s o a s 
com Deficiência, em Braga, e a 19, reuniu 
com a Fidelidade Comunidade com o objetivo 
de efetuar um levantamento de necessidades.
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Ao abrigo da estação do Cais do Sodré, Paulo 

Conceição e César Ferreira, paratletas da APD 

Lisboa, aguardam pelo abrandar da chuva en-

quanto trocam impressões sobre as falhas dos 

transportes públicos lisboetas na acessibilida-

de por pessoas em cadeira de rodas. “Ainda 

agora passei um constrangimento com a CP”, 

conta César, acabado de chegar, “a porta com 

rampa não funcionava e não havia nem um 

funcionário para ajudar”.

A chuva vai adiando a iniciativa da CDU – da 

qual participam a APD (Associação Portugue-

sa de Defi cientes), a CNOD (Confederação 

Nacional Organismos de Defi cientes), a ACA-

PO (Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal), e a APCL (Associação de Paralisia 

Cerebral de Lisboa) –, cujo objectivo é denun-

ciar, através do exemplo das recentes obras 

na praça do Cais do Sodré, a comum inacessi-

bilidade do espaço público lisboeta a pessoas 

de mobilidade reduzida. O primeiro exemplo 

está ali mesmo, na estação de metro, à entra-

da da qual representantes das diversas asso-

ciações se vão reunindo, onde o único eleva-

dor existente não está em funcionamento. “É 

uma constante!”, lamenta César, utente diário 

dos transportes públicos, enquanto aponta a 

avaria, “a gente manda e-mails, tanto a APD 

como eu individualmente, e não respondem… 

já não sabemos a quem recorrer”.

Já para Paulo, esta “guerra” diária acabou por 

resultar numa queda à saída de um autocarro 

sem rampa, situação a partir da qual decidiu 

comprar carro e abandonar os transportes pú-

blicos, mas nem assim acabaram os proble-

O desgaste diário nas deslocações 
e o direito à reforma antecipada
A 15 de setembro, 
o movimento associativo 
das pessoas com deficiência 
reuniu-se numa iniciativa 
da CDU para reivindicar
melhor acessibilidade em 
Lisboa. Na madrugada seguinte, 
o CVI realizou uma ação 
de protesto em frente à 
Assembleia da República 
para lembrar o artigo aprovado, 
e parado há dois anos, relativo 
à reforma antecipada das 
pessoas com deficiência.

Maria Catarina Teixeira

mas. Passeios apertados, ausência de ram-

pas, pavimento escorregadio, passadeiras em 

calçada – “a maioria das vezes a gente tem de 

andar no meio da estrada...”, confessa, descre-

vendo a calçada molhada como um “veneno”, 

responsável por diversas quedas de ambos os 

paratletas.

Com o acalmar da chuva teve início o passeio 

para a demonstração destas e de outras quei-

xas. Ainda que o Plano de Acessibilidade Pedo-

nal, aprovado pela Assembleia Municipal de Lis-

boa em 2014, tenha determinado que todas as 

intervenções no espaço público dali em diante 

tivessem em conta todos os aspectos necessá-

rios à plena mobilidade, pedonal e nos transpor-

tes públicos, de todas as pessoas, as priorida-

des defi nidas, nomeadamente para a melhoria 

da acessibilidade dos passeios – da largura, ao 

revestimento, à ocupação por obstáculos, até ao 

estacionamento ilegal –, têm fi cado na gaveta. 

“Os passeios obstruídos com esplanadas, car-

ros, motas e, nos últimos anos, trotinetes aban-

donadas por tudo o que é sítio” representam, 

segundo Isaurindo Fonseca, um problema cada 

vez mais signifi cativo para a mobilidade da pes-

soa cega. O tesoureiro da direção da delegação 

de Lisboa da ACAPO indica ainda a ausência de 

sinalização nas ciclovias, o fi m das informações 

sonoras nos autocarros e a remoção dos semá-

foros sonoros das principais avenidas da cidade 

como os principais problemas impostos a estas 

pessoas – “uma pessoa cega está totalmente 

dependente de ajuda”.

No caminho entre o metro e a praça de auto-

carros mais próxima, Paulo e César, os únicos 

cadeirantes presentes com a preparação física 

necessária para se locomover através das po-

ças, irregularidades e obstáculos sem auxílio, 

mostram o exigente exercício de equilíbrio, des-

treza e força que o percurso requer. Ora levan-

tam as duas pequenas rodas dianteiras da ca-

deira, apoiando-se apenas nas duas traseiras, 

onde a calçada é mais acidentada, ora travam 

e arrancam com frequência onde é mais escor-

regadia, ora se deparam com caixotes do lixo a 

meio do único corredor verdadeiramente acessí-

vel do caminho. “É impossível uma pessoa com 

defi ciência andar por ali... tem de ser atleta!”, de-

nuncia César, “uma pessoa com cadeira pesada 

como essa não anda”, acrescenta, apontando 

para as pessoas presentes em cadeiras eléc-

tricas. Uma delas é Hugo Lunet, representante 

da APCL, que relata ter de pedir ajuda até para 

entrar no supermercado – “vejo-me afl ito!” – e 

denuncia ainda a exclusão da Carris adaptada 

do passe social, forçando os seus utentes a pa-

gar pelas viagens individualmente.

Não só a Câmara Municipal de Lisboa conti-

nua em incumprimento face ao plano traçado 

em 2014 para a melhoria das acessibilidades 

na cidade para toda a gente, como tem colo-

cado novos obstáculos e imposto recuos em 

direitos anteriormente garantidos por pessoas 

com mobilidade reduzida. As avarias e insufi -

ciências nos transportes públicos e as falhas 

no planeamento dos passeios e passadeiras 

levam César, por exemplo, a demorar mais de 

duas horas diárias num percurso que poderia 

fazer em cerca de 20 minutos, caso tudo fun-

cionasse correctamente. 

O desgaste adicional a que estas pessoas 

estão sujeitas nas suas deslocações diárias, 

além daqueles que já enfrentam nas restantes 

esferas das suas vidas, deveriam traduzir-se, 

de acordo com o Centro de Vida Independente 

(CVI), numa diminuição da idade da reforma.

“Muitos de nós estamos aqui a 
lutar pelos que já lá estão”
Cansados de esperar pela entrada em vigor 

do artigo inscrito no Orçamento de Estado 

de 2020 referente à diminuição da idade da 

reforma das pessoas com defi ciência, cuja 

aplicação estava prevista para o fi nal do ano 

passado, os associados do Centro de Vida In-

dependente (CVI) convocaram uma ação sim-

bólica ao fundo da escadaria da Assembleia da 

República. Com hora marcada para as duas 

da tarde de 16 de setembro, a convocatória 

recomendava aos participantes desta iniciativa 

que se fi zessem acompanhar de uma cadei-

ra, roupa preta, velas, merenda, agasalhos e 

café – o objectivo era passar ali as 20 horas 

seguintes em vigília, à volta de um caixão de 

cartão, até entregar no Parlamento um livro de 

condolências dedicado a um “trabalhador anó-

nimo com defi ciência” e a todos os que, como 

ele, faleceram sem gozar a reforma.

“Nós queremos trabalhar!”, exclama uma das 

manifestantes, presente graças a uma folga no 

trabalho, enquanto dispõe velas em torno do 

caixão simbólico, “muitos de nós estamos aqui 

a lutar pelos que já lá estão…”. 

O artigo aprovado, há cerca de dois anos, 

no Orçamento de Estado de 2020 relativo ao 

assunto seria aplicado assim que estivesse 

concluído o estudo dos impactos, orçamentais 

e não só, da reforma antecipada de pessoas 

com defi ciência. Contudo, o processo legislati-

vo estava parado desde março, altura na qual 

a secretária de Estado para a Inclusão das 

Pessoas com Defi ciência, Ana Sofi a Antunes, 

garantiu que seria entregue do relatório fi nal 

deste estudo.

Depois de meses de espera, o relatório saiu no 

dia anterior a esta ação de protesto “por coin-

cidência”, ironiza Jorge Falcato Simões, antigo 

deputado pelo BE e presidente do Centro de 

Vida Independente, traçando como objectivo 

primordial de todos a efectivação deste direito 

no Orçamento de Estado de 2022, “ou ainda 

antes, se possível”.

Depois de ver o PS e os partidos à sua direi-

ta chumbar por três vezes – em 2016, 2018 e 

2019 – propostas para a reforma antecipada 

para pessoas com defi ciência, fi nalmente foi 

possível alcançar um consenso em torno da 

matéria há dois anos, mas para o presidente 

do CVI fi ca a faltar perceber quando este direi-

to se efectiva “de facto” – sendo a proposta em 

debate uma reforma aos 55 anos, após pelo 

menos 20 anos de descontos, dos quais pelo 

15 anos tenham sido passados numa situação 

de incapacidade superior a 60% –, acrescen-

tando que “de boas intenções... como costuma 

o povo dizer... está o inferno cheio”.


