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No passado dia 11 de dezembro, deu-se 
a Abertura das Comemorações dos 50 anos 
da APD, com a atuação do Coro Lopes-Graça 
no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Sacavém. 
Nos próximos dias, semanas e meses a sede 
Nacional da APD e as Delegações um pouco por todo 
o país vão promover várias iniciativas 
enquadradas nas comemorações do meio século 
da Associação. Consulte o site com regularidade 
e fique a par das datas.

Estão programadas, para já, as seguintes iniciativas:

Na Sede Nacional
- Atuação da Banda da PSP, no auditório da Câmara Municipal de Sintra; 

- Atuação do artista Sebastião Antunes, no auditório da Expo do IPDJ; 

- Ciclo de Webinares alusivos às temáticas defendidas ao longo dos anos; 

- Publicação do livro do sócio e dirigente Luis Oliveira sobre a sua história de vida; 

- Realização de Jogos Florais; 

- Realização de Colóquio Nacional sobre tema a definir (em 2023).

Nas Delegações
- Piquenicão Nacional, APD Castelo Branco; 

- Torneio de Basquetebol em Cadeira de Rodas, , APD Castelo Branco; 

- Evento cultural de dança/musical com atuação de orquestra, APD Castelo Branco; 

- Colóquio alusivo ao 50º aniversário da Lei nº6/71, APD Évora; 

- Publicação alusiva aos 50 anos da APD (Facebook da Delegação - abril), APD 

Leiria; 

- Levantamento e divulgação de entraves à autonomia das pessoas com deficiência 

no Distrito de Leiria (Facebook - ao longo do ano), APD Leiria; 

- Recolha e publicação de testemunhos de vida de pessoas com deficiência no 

Distrito de Leiria, APD Leiria. 
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LEGISLAÇÃO

As demoras na emissão do Atestado Médico de Incapacidade 
Multiusos -AMIM- penalizam as pessoas com deficiência ao privá-
las de uma série de benefícios socioeconómicos e fiscais. Esta 
situação, decorrente do insuficiente número de Juntas Médicas de 
Avaliação de Incapacidade (JMAI), agravou-se com a pandemia 
COVID, levando a APD a solicitar ao Governo medidas urgentes, no 
sentido de aumentar o número de JMAI em todo o território nacional.
Como resposta, entendeu o Governo criar um regime transitório 
e excepcional de agilização de procedimentos para a emissão de 

AMIM, pelo Decreto-Lei 1/2022 de 3 de Janeiro que, basicamente, 
estabelece a possibilidade de todo o processo, desde o requerimento 
até à emissão de AMIM, ser realizado por via informática com dispensa 
da observação presencial da pessoa com deficiência requerente.
Compreendendo a bondade da decisão do Governo na atual situação 
de pandemia e reconhecendo que o novo regime pode efetivamente 
facilitar a vida a muitas pessoas com deficiência, o Associação considera, 
no entanto, que o regime transitório  pode ser um grave fator de 
discriminação para as pessoas com deficiência sem acesso à internet.   

Alerta!  Internet e discriminação

A 7 de janeiro de 2022, foi publicada em Diário 
da República a Lei n.º 5/2022 que estabelece 
a criação do regime de antecipação da idade 
de pensão de velhice por deficiência.
O condicionalismo de incapacidade igual ou 
superior a 80% é contrário à posição defendida 
pelas ONGPDs e, quanto a nós, representa um 
retrocesso, porque sempre considerámos os 
60%. Tanto mais que a prática legislativa tem 
definido como limite para o acesso a benefícios 
fiscais o grau de incapacidade de 60%.
O objetivo pretendido consiste em permitir 
que os trabalhadores com deficiência, que 
sofrem um desgaste excessivo por fatores 
condicionantes no seu quotidiano que não 

lhe podem ser imputados, possam usufruir 
da reforma com alguma qualidade de vida, 
tal como define a Convecção para os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, através do 
Artigo 28.º “Nível de vida e proteção social 
adequados”.
Lamentamos que esta medida tenha tido 
por base informações pouco fiáveis, já que 
não se conhece o número exato de pessoas 
com deficiência em Portugal, nem, tão pouco, 
quantas dessas pessoas poderão estar 
empregadas e a reunir cumulativamente as 
condições propostas pelas ONGDPs.
Pretendemos que se proceda a alteração das 
condições de acesso à antecipação da idade 

da reforma para pessoas com deficiência, 
considerando que a medida se deverá aplicar 
a quem tiver uma incapacidade atestada igual 
ou superior a 60%, cumprindo os restantes 
requisitos.
Assim, e nos termos da lei, os abaixo-
assinados, solicitam ao Sr. Presidente da 
República Portuguesa, ao Sr. Presidente da 
Assembleia da República e aos representantes 
do Governo que se dignem, no curto espaço 
de tempo possível, fazer produzir legislação 
que proteja os direitos das pessoas com 
deficiência.

Pela Direção Nacional da APD 
- Associação Portuguesa de Deficientes

Antecipação da Reforma para Pessoas com Deficiência
Excelentíssimos Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente 
do Tribunal Constitucional, Sr. Primeiro Ministro, Sra. Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 
e restantes membros do Governo,

Alguns comentários:
Sónia: “Urge resolver este problema inaceitável em democracia.”
Fernado F.: “A descriminação efetiva de separar pessoas com 
deficiência é determinada com 60% - percentagem a partir da 
qual a incapacidade é superior à capacidade. Assim sendo 
esta descriminação é até inconstitucional. Trata-se de atribuir 
reforma antecipada a pessoas que o seu efetivo desgaste é 
superior aos demais tal como profissões de desgaste rápido, e 
devendo usufruir no mínimo das mesmas condições atribuídas 
às Forças de Segurança e Militares. A intenção de dar "uma mão 
cheia de nada" e continuar a dividir pessoas com deficiência 
é simplesmente inaceitável ainda que seja somente para 
propaganda política e benefício de acólitos do poder, amiguismos 
e seguidismos.”
Elisabete A.: “Participar nesta petição é um dever dos cidadãos 
com ou sem deficiência.”
José C.: “Espero que seja reposta a justiça. Tenho 70% de 
incapacidade e não consigo desempenhar a minha profissão. 
Obrigado.”
Ilda: "Apoio esta causa a 100%."
António C.: "Tenho uma deficiência motora no membros inferiores 
de 73% por cento estou no mercado de trabalho desde os meus 
18 anos e estou nesta empresa há 22 anos já me custa muito 
me movimentar."

Despacho n.º 11227/2021
DR n.º 222/2021, Série II de 2021-11-16
Procede à fixação do montante das verbas des-
tinadas ao financiamento dos produtos de apoio.

Resolução da AR n.º 291/2021
DR n.º 223/2021, Série I de 2021-11-17
Recomenda ao Governo a disponibilização de ino-
vação terapêutica para tratamento da esclerose 
lateral amiotrófica;

Resolução da AR n.º 292/2021
DR n.º 223/2021, Série I de 2021-11-17
Recomenda ao Governo medidas urgentes para ul-
trapassar as dificuldades na formação dirigida a pes-
soas com deficiência e incapacidade, no âmbito do 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego;

Lei n.º 75/2021
DR n.º 224/2021, Série I de 2021-11-18
Reforça o acesso ao crédito e contratos de segu-
ros por pessoas que tenham superado ou mitiga-
do situações de risco agravado de saúde ou de 
deficiência, proibindo práticas discriminatórias e 

consagrando o direito ao esquecimento, alterando 
a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, e o regime 
jurídico do contrato de seguro;

Decreto-Lei n.º 104/2021
DR n.º 230-A/2021, Série I de 2021-11-27
Altera as medidas no âmbito da pandemia da 
doença Covid-19;

Lei n.º 80/2021
DR n.º 231/2021, Série I de 2021-11-29
Clarifica os processos de revisão ou reavaliação 
do grau de incapacidade, alterando o Decreto-Lei 
n.º 202/96, de 23 de outubro, que estabelece o re-
gime de avaliação de incapacidade das pessoas 
com deficiência para efeitos de acesso às medi-
das e benefícios previstos na lei;

Despacho n.º 11943-A/2021
DR n.º 233/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-12-02
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre ren-
dimentos do trabalho dependente e pensões au-
feridas por titulares residentes no continente para 
vigorarem durante o ano de 2022;

Lei n.º 83/2021
DR n.º 235/2021, Série I de 2021-12-06
Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Có-
digo do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de se-
tembro, que regulamenta o regime de reparação de 
acidentes de trabalho e de doenças profissionais;

Decreto-Lei n.º 109-B/2021
DR n.º 236/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-12-07
Aprova a atualização do valor da retribuição míni-
ma mensal garantida e cria uma medida excecio-
nal de compensação;

Portaria n.º 294/2021
DR n.º 239/2021, Série I de 2021-12-13
Procede à atualização anual do valor do indexante 
dos apoios sociais (IAS);

Portaria n.º 301/2021
DR n.º 241/2021, Série I de 2021-12-15
Procede à atualização de pensões para 2022;

Resolução da AR n.º 344/2021
DR n.º 246/2021, Série I de 2021-12-22

Recomenda ao Governo que alargue a atribuição 
do Passe Social+ às pessoas com deficiência;

Decreto-Lei n.º 1/2022
DR n.º 1/2022, Série I de 2022-01-03
Altera o regime de avaliação de incapacidade das 
pessoas com deficiência;

Portaria n.º 6/2022
DR n.º 2/2022, Série I de 2022-01-04
Procede à atualização anual das pensões de aci-
dentes de trabalho para o ano de 2022;

Lei n.º 5/2022
DR n.º 5/2022, Série I de 2022-01-07
Regime de antecipação da idade de pensão de 
velhice por deficiência;

Decreto Regulamentar n.º 1/2022
DR- n.º 6/2022, Série I de 2022-01-10
Estabelece os termos e as condições do reco-
nhecimento do estatuto de cuidador informal bem 
como as medidas de apoio aos cuidadores infor-
mais e às pessoas cuidadas.

https://peticaopublica.com/?pi=PT111168

https://peticaopublica.com/?pi=PT111168

Para anunciar neste jornal, por favor contacte os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4PUB
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. O pagamento de quotas não só é um ato simbólico de pertença à Associação – o 
que por si só é já muito importante – é também uma ajuda fundamental para a APD 
prosseguir a sua atividade.  

. A atualização dos seus dados, por sua vez, é essencial para a divulgação das 
atividades e iniciativas da APD.

Queridos sócios, a APD  e o jornal Associação precisam que nos apoiem para 
podermos continuar a defender os vossos direitos. Por isso aqui deixamos o apelo de  
regularização das quotas e de atualização dos vossos dados.

Apelo aos sócios da APD

http://www.apd.org.pt
info-sede@apd.org.pt
T 213 889 883

Participe na Vida Associativa da APD
Atualize as suas quotas    NIB: 003506750003288643081

Quando, em 1972, doze mulheres e tinta e oito homens, portugueses com deficiên-
cia, fundaram a APD - Associação Portuguesa de Deficientes, estava no auge 

o debate sobre a pertinência do modelo social da deficiência como contraponto ao 
modelo médico/individual. Debate crucial, na medida em que a preponderância de um 
ou de outro modelo não é indiferente para a projeção de políticas públicas de combate 
à discriminação.
O modelo médico/individual centra-se nas limitações funcionais das pessoas com 
deficiência, atribuindo-as às incapacidades do corpo. Subsequentemente, o modelo 
médico/individual projeta uma imagem de dependência e passividade das pessoas com 
deficiência que está na base das políticas públicas assistencialisto/caritativas.
Pelo contrário, o modelo social, ao defender que a incapacidade é um fenómeno so-
cialmente construído pela exclusão opressiva das pessoas com deficiência, projeta-as 
como cidadãos a quem devem ser asseguradas as condições necessárias para poderem 
participar ativa e plenamente nas comunidades a que pertencem. Mais concretamente, 
o modelo social, na sua forma mais evoluída, conclui que a satisfação das necessidades 
específicas das pessoas com deficiência é uma responsabilidade coletiva da sociedade 
pelo que o Estado deve assegurar às pessoas com deficiência direitos e igualdade de 
oportunidades. 
A APD, pioneira em Portugal na defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, 
desde sempre tem pautado a sua ação reivindicativa pela filosofia política inerente ao 
modelo social.  Assim, quando se assinala o 50.º aniversário da APD, é oportuno fazer 
um balanço sobre o grau de prevalência do modelo social na definição, elaboração e 
execução das políticas públicas para a deficiência.
No âmbito das declarações que sustentam a legislação sobre os direitos das pessoas 
com deficiência registou-se um evidente progresso. A Lei de Bases 38/2004 determi-
na que compete ao Estado a promoção e o desenvolvimento de uma política global, 
integrada e transversal que garanta o regime jurídico da prevenção, habilitação, rea-
bilitação e participação das pessoas, distanciando-se da perspetiva médico/funcional 
ainda proclamada pela Lei de Bases de 1989. No plano internacional há a assinalar a 
grande vitória que foi a aprovação pela ONU, em 2006, da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, inequivocamente comprometida com o modelo social.
Contudo, tal comprometimento não se concretiza ao nível da elaboração e da execu-
ção das políticas públicas. Em Portugal, a subordinação da concessão de apoios e da 
atribuição de direitos ao atestado de incapacidade multiusos ilustra bem a situação de 
prevalência do modelo médico/funcional. Por outro lado, o permanente subfinancia-
mento da deficiência pelo OE leva a perversões na atribuição de apoios pela prática 
de critérios assistencialistas ao arrepio do estipulado na lei, por exemplo, no caso das 
ajudas técnicas. Impõe-se, portanto, que cesse a discrepância entre a moldura jurídico/
institucional e as práticas governativas.

Modelo social ou modelo médico/individual?

Deve cessar a discrepância 
entre a Lei e a prática governativa

EDITORIAL

Helena Rato

Refletir sobre o 50º aniversário da APD – Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes – convoca a 
História da inclusão num período fértil em transfor-
mações – positivas (algumas) negativas (muitas).
Desde 1960, por influência estrangeirada, foram-
se abrindo ténues janelas de debate/reflexão, 
sempre vigiadas pela ditadura. A introdução do 
modelo americano de reabilitação de cegos, 
iniciada pela instituição da Fundação Sain, re-
percutiu na ideologia da ditadura relativamente 
à deficiência. Leves alterações foram sendo 
introduzidas:  experiência de integrar na escola 
regular pessoas com deficiência; consolidação 
da frequência universitária de jovens deficientes 
oriundos das escolas segregadas, dominantes à 
época; audiência, 20 de março de 1972, concedida 
a cegos universitários pelo ministro da educação; 
criação do Centro de Reabilitação «N.sa Sr.a dos 
Anjos» que alterou o futuro de muitos cegos re-
centes, abrindo-lhes oportunidades inexistentes. 
Fator decisivo  foi a Guerra Colonial, génese de 
grande número de deficientes/deficiências, atin-
gindo militares graduados cujo futuro determinaria 
um clima de contestação, débil mas molesta, ao 
poder ditatorial.
O contexto, (Lei 6/71 de 8 de novembro)  que in-
troduziu conceptualização sistemática de políticas 
sociais, derivou da Guerra Colonial geradora de 
número significativo de pessoas com deficiência, 
coagindo o governo anterior à Revolução a elabo-
rar/publicar legislação vocacionada para a supe-
ração dos constrangimentos sociais, económicos, 
culturais e profissionais que afetavam, duramente 
e desde sempre, as pessoas com deficiência. 
A Lei 6/71, que promulgou as bases relativas à 
reabilitação e à integração social de indivíduos 
deficientes e o amplo debate prévio à sua aprova-
ção geraram expectativas de renovação no pano-
rama da integração das pessoas com deficiência, 
designadamente, ao nível dos intelectuais que 
frequentavam a universidade e dos combatentes 
da Guerra Colonial, destacando-se os militares 
graduados cujas aspirações se manifestavam, 
em virtude de maior preparação.  
Foi neste panorama em metamorfose que sur-
giu o contexto propício à constituição da APD, 
cujos traços singulares representaram inovação 
conceptual, evidenciando a universalidade, re-
presentação e defesa de todas as deficiências, 

independemente da causa ou origem. A inovação 
introduzida pela APD não foi captada, nas suas po-
tencialidades, por diversas associações setoriais 
organizadas em torno de deficiências concretas. 
O período 1972/1974 consolidou a APD, com a 
adesão de numerosos associados de craveira 
intelectual, génese de certa influência, embora 
nas limitações inflexíveis da ditadura.
As liberdades conquistadas, pela gloriosa Re-
volução de Abril, libertaram a organização dos 
férreos grilhões do Estado Novo. A revisão es-
tatutária de 1976 modelou a futura intervenção 
feita de reivindicação, diálogo, participação e 
expansão territorial, abrindo o rumo novo da luta 
pela inclusão.
 A APD integrou o Conselho Nacional de Reabili-
tação criado no âmbito do Secretariado Nacional 
de Reabilitação (Dec-Lei 346/77 de 20 de agosto). 
O 1º Encontro Nacional de Deficientes, realizado 
em 21 e 22 de outubro de 1978, manifestou a 
vitalidade da APD, acelerando a regionalização, 
logro importante no reforço do combate integra-
dor prosseguido pelo 1º Congresso Nacional de 
Deficientes, a 19 e 20 de abril de 1980.
A criação da UCNOD – União Coordenadora 
dos Organismos de Deficientes – beneficiou do 
compromisso ativo da APD;  a União – atual Con-
federação – organizou 12 Congressos, agitados 
por controvérsias  que debilitaram os respetivos 
sucessos.
Desde a sua constituição, a 13 de abril de 1972, 
a APD tem sido um actor determinante/com-
prometido na evolução das políticas inclusivas 
(integradoras), tendo por base princípios e projetos 
convergentes com as organizações internacionais 
promotoras da expansão da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, adaptando-a a estratégias 
específicas consubstanciadas em documentos 
diversos com destaque para a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
O percurso da APD, em virtude da fidelidade à 
dignificação das pessoas com deficiência, tem 
defrontado múltiplas resistências; não terá sido 
isento de erros; não transigiu, no essencial: de-
fender, em todas as circunstâncias, os direitos 
humanos das pessoas com deficiência, trilhando 
o rumo da sua dignidade.

Joaquim Cardoso, Sócio Fundador

APD - 50º Aniversário
História Singular – 1ª Parte 
Há 50 anos, 50 portugueses com deficiência fundaram a Associação Portuguesa 
de Deficientes, a APD. Joaquim Manuel Cardoso foi um desses sócios fundadores, 
o 22.º da lista. Desde então, Joaquim Cardoso tem dado o seu empenhado e 
comprometido contributo à APD, mas foi na qualidade de sócio fundador que o 
Associação pediu o seu testemunho.

TESTEMUNHO
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Entrevista a Ana Sezudo
CENTRAIS

Direitos das pessoas com deficiência em Portugal 

O que falta 
         fazer e cumprir

A Associação Portuguesa de Deficientes celebra este ano 50 anos de existência e Ana 
Sezudo – Presidente da APD entre 2013 e 2021 e atual Presidente da Mesa da Assem-
bleia – faz, em entrevista, o balanço entre as conquistas e o que falta fazer e cumprir 
nos direitos das pessoas com deficiência em Portugal.

Uma das primeiras grandes intervenções 
da APD na vida política portuguesa deu-
se em 2006, após seis anos de discussão 
e negociação com os governos, com a 
promulgação da Lei n.º 46/2006, de 28 de 
Agosto, conhecida por “lei anti-discrimina-
tória”, que proíbe e pune a discriminação 
em razão da deficiência e da existência de 
risco agravado de saúde. Esta lei permitiu 
o progresso esperado pela APD?
Foi realmente uma conquista da APD na 
altura, mas não era o ideal e não resultou. 
A proposta final não era exactamente o pre-
tendido na nossa proposta inicial, porque vai 
dependendo sempre das negociações. 

O que era pretendido pela APD e o que 
falhou?
A APD queria que houvesse uma lei anti-dis-
criminatória que proibisse a discriminação em 
função da deficiência em todas as áreas da 
nossa sociedade – fosse no acesso à saúde, à 
educação, ao mercado de trabalho, à habitação, 
etc. –, mas o que acontece no nosso país é 
que, entre o que está na lei e o que acontece 
realmente na prática, vai uma grande distân-
cia, porque é necessário, obviamente, provar 
muito bem provado que se está a ser vítima de 
discriminação em função da deficiência, e isto 
é sempre muito difícil. Por exemplo, depois de 
uma entrevista de trabalho em que é recusada a 
entrada para aquela oferta de emprego, é muito 
difícil dizer que foi em função da deficiência, 
porque a entidade patronal se pode escudar 

em muitos outros factores. E quem diz no em-
prego diz em todas as outras situações. Depois, 
outro dos problemas é o acesso à justiça. É 
preciso um advogado para poder entrar com 
um processo em tribunal e, mesmo não tendo 
rendimentos para o contratar e podendo recorrer 
a defesa paga pelo Estado, só se fica ilibado 
de pagar qualquer custa vencendo a causa – 
não vencendo, acaba por ter de se pagar as 
custas. E como a população com deficiência 
é uma população muito carenciada, o acesso 
à justiça acaba por quase não existir. Também 
por isso esta lei acabou por ficar só no papel 
e é muito pouco usada. Conhecem-se muito 
poucos casos.

Outro grande marco na história da APD 
foi a sua ligação à DPI (Disabled Peoples' 
International / Pessoas com Deficiência 
Internacional), uma rede internacional de 
organizações ou assembleias nacionais de 
pessoas com deficiência, estabelecida em 
1981 para promover os direitos humanos das 
pessoas com deficiência junto de órgãos de 
decisão como as Nações Unidas (ONU). Qual 
a importância deste vínculo para a APD?
Foi um dos pontos mais importantes na vida da 
APD, a sua ligação a organizações de âmbito 
internacional, como a DPI. Só posso contar 
aquilo que ouvia dizer e o que conheço da 
história da APD enquanto organização que 
marcou a diferença em Portugal relativamente 
à forma como se discute e aborda o tema da 
deficiência – e isto teve muito a ver, não só com 
as pessoas que constituíram a APD em 1972, 
mas também com as suas ligações a organiza-
ções internacionais, que lhes abriram muito as 
perspectivas. O falar-se da área da deficiência 
como uma questão de direitos humanos, por 

exemplo, acaba por vir um bocadinho daí. E um 
passo fundamental nesta abertura foi o facto de 
termos sido sócios fundadores da DPI-Europa, 
Conselho Europeu da DPI, em 1987. 

A DPI redigiu e negociou a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
aprovada pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas a 13 de dezembro de 2006 e 
promulgada em Portugal em 2009, sob os 
princípios de igualdade de oportunidades, 
respeito, não discriminação e acessibilida-
des. Qual foi o papel 
da APD na ratifica-
ção da Convenção 
em Portugal, e qual 
a sua importância?
A APD esteve num lu-
gar privilegiado desde 
o início da redação da 
Convenção, enquanto 
membro fundador da 
DPI-Europa, acompa-
nhando a par e passo 
toda a negociação fei-
ta para o texto final, 
até ele ser aprovado 
pelas Nações Unidas. 
Este foi um marco mui-
to importante, e que garantiu uma base teórica, 
mas também prática, para todos os dirigentes 
que passaram pela APD durante este período 
de grande aprendizagem. A APD foi a primeira 
organização da área da deficiência em Portugal 
a falar sobre a filosofia de vida independente 
e sobre assistentes pessoais, coisas que hoje 
em dia vão estando em voga, mas na década 
de 1990 estavam a ‘anos-luz’ do nosso país… 
ainda hoje é pouco discutido, mesmo no seio 

das pessoas com deficiência. Assim, no âmbito 
da Convenção, a APD conseguiu trazer todo 
este conhecimento para Portugal na altura, e foi 
fundamental para termos uma visão diferente 
daquilo que é a deficiência no nosso país.

Esta ligação internacional também con-
tribuiu para trazer a debate temas como 
a sexualidade, algo de que não se falava 
nesta área?
Sim, a APD foi também pioneira neste tema 
em Portugal, organizando as primeiras con-

ferências sobre defi-
ciência e sexualidade 
– um tema que, até à 
data, não era discutido. 
Aliás, a discussão da 
deficiência praticamen-
te não era feita. Até à 
constituição da APD, 
em 1972, a deficiência 
era vista apenas de um 
modo caritativo – nem 
se chegava ao assis-
tencialismo que infe-
lizmente ainda temos 
hoje – e ninguém se 
lembrava que a pessoa 
com deficiência tinha 

direitos, tinha vontades, tinha quereres, e tinha 
de ser olhada como qualquer outro cidadão 
neste país. Logo aí, a APD foi uma pedrada 
no charco. Pela primeira vez, um grupo de 
pessoas com deficiência, ainda por cima com 
diferentes tipos de deficiências, juntou-se para 
dizer ‘nós temos algo em comum: os nossos 
direitos não são garantidos e temos de exigir 
ser reconhecidos como cidadãos de plenos 
direitos’. E assim se formou uma organização 

“Até à constituição da 
APD, em 1972, a 

deficiência era vista 
apenas de um modo 
caritativo – nem se 

chegava ao assistencia-
lismo que infelizmente 
ainda temos hoje…”
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Direitos das pessoas com deficiência em Portugal 

O que falta 
         fazer e cumprir

constituída por pessoas com deficiência, ou 
maioritariamente, que se dizem especialistas 
na matéria e exigem ser ouvidas no desenho 
de uma sociedade mais justa.

Passados mais de 10 anos da ratificação da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência por Portugal, qual o ba-
lanço entre os progressos que possibilitou 
e as falhas do Estado português no seu 
cumprimento?
A Convenção foi ratifi-
cada por Portugal em 
2009, e obviamente as 
coisas estão muito dife-
rentes do que eram há 
30 anos, não podemos 
negar isso. De alguma 
forma a deficiência 
está, neste momento 
– pandemias à parte 
–, muito mais visível na 
sociedade. Há 30 anos, 
quando tive o acidente 
e passei a deslocar-me 
em cadeira de rodas, 
eu saía à rua e toda a 
gente olhava, sentia-
me quase a única. Hoje 
em dia, felizmente, está 
mais visível, é mais fácil encontrar alguém 
nos espaços públicos com uma deficiência. 
Não tanto quanto aquilo que é a nossa reali-
dade – nós continuamos a acreditar, na APD, 
que a esmagadora maioria das pessoas com 
deficiência não está visível, está fechada em 
casas sem condições ou em instituições, não 
sendo ainda uma realidade totalmente visível 
e reconhecida, mas já é mais. Muitas coisas 
mudaram, fala-se mais sobre o tema. Desde 
a saída da troika e da entrada do governo da 
chamada ‘geringonça’ [em 2015], notou-se 
realmente que, pelo menos ao nível da As-
sembleia da República, houve mais discussão 
sobre o tema. Infelizmente, depois na prática, 
as pessoas com deficiência provavelmente 
não sentem tanto essa diferença. Portugal é 
dos países da Europa com mais instrumentos 
legais nesta área – além desta Convenção 
internacional, temos já na Constituição a refe-
rência aos nossos direitos e muita legislação 
que defende as pessoas com deficiência –, 
mas depois falha-se na fiscalização e cumpri-
mento desta legislação, e a conclusão a que 
podemos chegar é que é uma opção política. 
Já não podemos dizer, como dizíamos há 30 
anos, que os governantes não fazem porque 
desconhecem que estas necessidades existem. 
Neste momento, se não se faz, é porque não se 
quer fazer. Tal como não se faz relativamente 
a outros sectores, como a educação – uma 
questão que a APD tem sempre considerado 
fundamental –, e que é um bom exemplo de 
algo não ser feito por opção política. 

Em que áreas é que a educação mais falha 
às pessoas com deficiência?
Eu acho que em quase todas. Desde a mais 
tenra idade, do acompanhamento precoce, 

passando por todos os estágios do ensino 
obrigatório, falha em todos. A deficiência é um 
mundo enorme, com muitas especificidades, 
e não existem equipas multidisciplinares que 
façam o seguimento destas crianças e jovens. 
O que a APD entende como uma escola ade-
quada para dar resposta a todas as necessida-
des, ao contrário daquilo a que temos assistido 
muitas vezes – a segregação das crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais 
em turmas ou em escolas à parte, sem que 

isto seja verdadeira-
mente uma inclusão. 
Dou o exemplo da 
educação porque é 
fundamental em qual-
quer sociedade, não 
só para as pessoas 
com deficiência, mas 
para toda a popula-
ção, como sabemos. 
Um povo que não é 
educado, que não é 
formado, não será 
consciente dos seus 
direitos, muito mais 
dificilmente exige que 
esses direitos sejam 
cumpridos e mais fa-
cilmente os Estados e 

os governos fazem conforme entendem – por 
isso eu dizia que o facto de não se apostar e 
não se fazer é obviamente uma opção políti-
ca. O desinvestimento, nos últimos 30 anos, 
no nosso sistema de educação, para mim, é 
precisamente o perceber-se que se tivermos 
uma educação fraca, teremos com certeza 
populações mais desinformadas, com menos 
acesso àquilo que são os seus direitos, e que 
menos reivindicam.

E além da educação, em que outras áreas 
tem havido falhas governamentais nas 
respostas às necessidades das pessoas 
com deficiência? 
O acesso à saúde, que está muito interligado… 
quando nós falamos nas necessidades de 
crianças e jovens com deficiência, estamos a 
falar não só a nível educativo, mas também da 
outra componente, de terapias e fisioterapias, 
que em muitas situações e em muitos tipos de 
deficiência são completamente fundamentais. 
Estas duas dimensões têm de caminhar a 
par e passo para que a evolução daquela 
criança siga o ritmo que ela necessita, e isto 
não existe. Nas escolas não temos docentes 
da área do ensino especial nem assistentes 
operacionais em número suficiente, e depois 
não temos terapeutas, fisioterapeutas e outros 
técnicos destas áreas para fazer o acom-
panhamento destas crianças. E é também 
por isso que depois temos as crianças com 
deficiência segregadas em turmas ou escolas 
só para crianças com deficiência. A par disto, 
há ainda as questões de acessibilidade, fun-
damentais e transversais a todas as áreas da 
nossa sociedade. E estamos a falar não só de 
acessibilidade física, mas de acessibilidade 
à informação e à comunicação, que é na 

esmagadora maioria das vezes esquecida. 
Quando nós falamos em acessibilidades, 
não estamos apenas a falar da rampa ou 
do elevador, vai muito para além disso. Não 
nos podemos esquecer que os cegos têm 
de ter acesso à informação e na maior parte 
das vezes não têm, que os surdos têm que 
ter acesso à informação e à comunicação 
e na maior parte das vezes não têm… tudo 
isto são questões de acessibilidade que não 
estão até hoje garantidas, apesar de termos 
legislação aprovada já com 30 anos e que 
tem vindo a ser revogada e aprovada nova, 
com o intuito de prorrogar os prazos para o 
cumprimento de tudo aquilo que são normas 
de acessibilidade.

Ainda sobre a Convenção, no seu segui-
mento, o Estado português comprometeu-
se com o financiamento das associações 
de deficientes, mas este tem sofrido vários 
cortes ao longo dos últimos anos. De que 
forma estes cortes têm limitado a acção 
da associação?
Limitam bastante. Se pensarmos que a APD 
e outras organizações de pessoas com defi-
ciência são dirigidas por voluntários, que têm 
a sua vida profissional e depois dão o seu 
contributo – como, aliás, achamos que deve 
ser –, naturalmente serão precisos fundos 
para ter pessoas contratadas para poderem, 
de alguma forma, dar o apoio que é necessário 
à acção dos dirigentes. 

Têm tido necessidade de cortar algum 
serviço ou acção por falta de fundos?
Aconteceu inúmeras 
vezes ao longo da vida 
da associação, infe-
lizmente já passámos 
por muitas situações 
bastante complicadas, 
até não ter verbas para 
salários, que é o bá-
sico. Isto acaba por 
limitar a nossa acção 
porque, nesses perío-
dos, em vez de estar-
mos a fazer estudos 
sobre aquilo que pode 
ou não ser mudado, a 
apresentar propostas 
sobre aquilo que pode 
ou não ser feito, temos 
de andar à procura de 
fundos. E mais uma 
vez, esta é uma opção 
política, e acho que é 
propositada. Enquanto 
as organizações estão 
preocupadas com en-
contrar formas de se financiar, não estão 
preocupadas com outras coisas e o seu raio 
de acção acaba por ser muito mais limitado.

E que formas alternativas de financiamento 
é que a APD tem encontrado nos últimos 
anos?
Muito poucas. Projetos, que vão abrindo aqui e 
além, mas que também acabam por fazer com 

que o nosso foco principal fique disperso. O 
mecenato, que nos últimos anos está bastante 
limitado – são muitos poucas as pessoas que 
fazem donativos à APD. E depois, quanto a 
recorrer a empresas para donativos, infeliz-
mente o trabalho da APD não é reconhecido 
por aquilo que hoje em dia chamam “respon-
sabilidade social”, porque nós não entregamos 
cadeiras de rodas a pessoas, portanto o nosso 
trabalho não é visível, não é palpável, e ainda 
por cima servimos para chatear o governo, 
para dizer que as coisas estão mal, que têm 
de ser feitas de outra forma…

Isto acaba por se relacionar com as ideias 
de assistencialismo e caridade que referia 
há pouco… estas duas visões ainda pre-
valecem actualmente?
Por muito que se tenha batalhado e por muito 
que haja toda esta legislação aprovada em 
Portugal, o facto é que o ponto de vista as-
sistencialista continua a ser o que prevalece 
e muito por culpa do Estado – muitas orga-
nizações foram sendo obrigadas a tornar-se 
prestadoras dos serviços que o Estado não 
fornece e deveria fornecer. O facto de as 
pessoas com deficiência só conseguirem 
respostas em instituições acaba, por um lado, 
a segregá-las e, por outro, a torná-las depen-
dentes deste assistencialismo e desta… desta 
“caridadezinha”. É-lhes prestado um serviço 
não propriamente porque se lhes reconheça 
um direito, mas porque não podem ser dei-
xadas à mingua, porque… há muito ainda a 
noção do “coitadinho”.

E qual deve ser o 
papel do Estado na 
ultrapassagem desta 
visão assistencialis-
ta sobre as pessoas 
com deficiência?
Quando nós falamos 
em igualdade de 
oportunidades, signi-
fica que para eu ter a 
mesma oportunidade 
de outro cidadão que 
não tem deficiência é 
preciso que haja uma 
adaptação desta so-
ciedade – é isso que 
não está a ser feito, e 
é isto que tem de ser 
reconhecido. Quando 
eu falava na educação, 
é preciso que a escola 
tenha meios adequa-
dos. Seja a nível de 
recursos humanos, 

a nível tecnológico, de adaptações físicas 
– derrube de barreiras arquitectónicas, mas 
derrube também de barreiras de informação 
e de comunicação. Isto são respostas e ser-
viços que têm de ser prestados pelo Esta-
do. A pessoa com deficiência tem direito de 
acesso a transportes públicos, algo que não 
acontece – pode acontecer uma percentagem 
mínima, nos grandes centros urbanos, mas na 

“Já não podemos dizer, 
como dizíamos há 30

 anos, que os governantes
 não fazem porque 

desconhecem que estas 
necessidades existem. 
Neste momento, se não 
se faz, é porque não se 

quer fazer.”

“O facto de as pessoas 
com deficiência só 

conseguirem respostas 
(que o Estado não 
fornece e deveria 

fornecer) em instituições, 
acaba, por um lado, a 

segregá-las e, por outro, 
a torná-las dependentes 
deste assistencialismo e 

desta… desta 
‘caridadezinha’ ”.

(continuação na página 7)
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Sintra
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 27 
de fevereiro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro, 5 – 2725-276 Mem Martins, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o dia 25 
de fevereiro, pelas 14h30, na Sede da Delegação, 
sita na Praceta Bento Moura de Portugal, (Centro 
de Infância da Venda Nova) - 2700-109 Amadora, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Cascais
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Cascais, para o dia 26 
de fevereiro, 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. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Braga
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 26 
de fevereiro, pelas 13h30, na Sede da Delegação,
sita na Junta de Freguesia de São Vitor - R. de 
São Vitor, 11 - 4710-439 Braga, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Castelo Branco
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cum-

primento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º 
dos Estatutos da Associação Distrital de Castelo 
Branco, para o  dia 26 de fevereiro, pelas 15h00, 
na Sede da Delegação, sita no Edificio da Junta 
de Freguesia de Cantar de Galo 1º Andar – Rua 
da Fonte – 6200-405 Covilhã, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Évora
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 28 
de fevereiro, pelas 17h30, na Sede da Delegação, 
sita na Praça da Liberdade, 1 – 7150 Borba, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 28 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Chaves
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o dia 26 
de fevereiro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na Urb. Sá Taqueiro - Praceta Bernardim 
Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos - 5400-115 Chaves, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Leiria
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 26 
de fevereiro, 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. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Porto
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 26 
de fevereiro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na R. Cerco do Porto – Edifício 33, nº 1057 – 
4300-122 Porto, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

São Miguel
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de São Miguel, para o dia 
26 de fevereiro, pelas 14h30, na Sede da Delega-
ção, sita na R. Bento José Morais, 3 – 9500-772 
Ponta Delgada, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Sede

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

Figueira da Foz
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Figueira da Foz, para 
o dia 28 de fevereiro, pelas 19h30, no Pavilhão 
Gimnodesportivo do Paião - Rua da Piscina s/n - 
3090-495 Paião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Paredes
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
26 de fevereiro, 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. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 27 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Madeira
Ao abrigo da alínea b) do Artigo 39º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea l) do Artigo 48º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Região Autónoma 
da Madeira, para o dia 26 de fevereiro, pelas 17h00, 
na Sede da Delegação, sita na Urb. Ribeira Gran-
de - R. Antero de Quental, Bl. 10 – Loja 11 – Santo 
António – 9000-127 Funchal, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de 
Atividades relativo a 2021;
Ponto 2. Apreciação e votação das Contas do 
Exercício de 2021;
Ponto 3. Vários.

Lisboa, 26 de janeiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea f) dos Estatutos da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes convoco a Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 26 de março, pelas 13h30, na Sede Nacional, sita no Largo 
do Rato, 1B – 1250-185 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades referente 
a 2021 da Delegação Distrital de Setúbal;
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório de Atividades refe-
rente a 2021; 
Ponto 3. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2021 
da Delegação Distrital de Setúbal; 
Ponto 4. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2021 
da Delegação Local de Amarante;
Ponto 5. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2021 
da Delegação Local de Seixal;
Ponto 6. Apreciação e votação do Relatório de Contas do Exercício 
de 2021 e Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 7. Vários.

Lisboa, 1 de fevereiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Contribua com 
0,5% do seu IRS NIF: 501129430

Ajude a APD sem custos
Preencha o quadro 11 do Modelo 
3 da sua Declaração de IRS
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esmagadora maioria do país isso não existe, 
portanto é um direito que também está a ser 
negado à pessoa com deficiência. Há uma 
série de questões fundamentais de que o 
Estado não tem tomado conta, ou não quer 
tomar conta, e por isso continuamos nesta 
visão assistencialista.

Portanto, basicamente, para mudar esta 
visão seria precisa uma reorganização 
social muito mais ampla e estrutural do 
que o simples financiamento de associa-
ções – ainda que nem este seja cumprido?
Sim, sim! Uma aposta num reforço do orça-
mento para a área da saúde, para a área da 
educação, para todas estas áreas de que 
falámos. Aquilo que tem sido feito é sempre 
uma diminuição de orçamentos nestas áreas 
todas, jogando-se com o factor de não haver 
dinheiro e ter de se poupar – mas não esta-
mos a poupar, porque a longo prazo o que 
fazemos é criar grupos de população que são 
dependentes de prestações sociais. Assim, o 
gasto futuro para o Estado será sempre muito 
maior do que se houvesse uma aposta inicial, 
um gasto inicial na criação de condições 
para que estas pessoas fossem autónomas 
e independentes e estivessem a contribuir 
para a sociedade. Em vez disso, apostamos 
no contrário… e assim será difícil.

A APD recebeu o Prémio dos Direitos 
Humanos da Assembleia da República 
em 2009, e posteriormente o Título de 
Membro-Honorário da Ordem do Mérito 
da Presidência da República em 2014…
O título de 2014 foi pouco depois de eu as-
sumir a minha primeira direcção como Presi-
dente, mas a verdade é que o mérito é para 
a APD, não é para nenhum dos dirigentes 
em particular, temos tido sempre muito esta 
postura, e acho que se deve manter assim, 
porque o trabalho colectivo é sempre mais 
forte e mais meritório.

O que representam estes prémios para a 
Associação? 
Acho que acabam por ser um cartão de visita, 
e uma forma de dizer que houve alguém a 
reconhecer. O facto de sermos reconhecidos 
pela Assembleia da República e pela Presi-
dência da República é algo que não se pode 
esquecer, e que deve continuar a ter algum 
peso. Independentemente de às vezes, tanto 
um como o outro destes órgãos, estar algo 
desacreditado, continuam a ser as nossas 
casas da democracia, então acho que são 
títulos que a APD deve sempre ostentar. A 
APD trabalhou bastante para merecer estes 
prémios.

Entrevista realizada a 25 de janeiro 
por Maria Catarina Teixeira

(continuação da página 5)

Ajude a APD sem custos

TESTEMUNHO

O meu nome é Margarida e tenho 26 anos. Em 2006 a minha mãe teve um acidente 
que resultou numa lesão medular que a levou a ficar paraplégica. Foram anos muito 
complicados, especialmente devido aos tabus, falta de informação e comunicação 
sobre PCD e sobre a doença. Hoje, com 26 anos, sinto que posso e devo contribuir 
para que haja o menor número de pessoas (familiares e cuidadores) a passar pela 
dor que passei. Havendo abertura e partilhando a dor, tudo se torna mais leve.

Não acontece 
só aos outros, 
e agora? 

Sobre uma mulher inteira. Inteira da sua independência, do seu 
valor e estatuto profissional, da sua capacidade de proteger e 

seduzir. Em 2006 o tapete foge-nos dos pés, quando uma escada 
escorrega e provoca uma lesão medular permanente. O que era para 
uma engenheira agrónoma cheia de si, apanhar diospiros à beira da 
estrada numa tarde outononal? Prazer, simples e fácil. Até esse dia. 
Do outro lado, em Lisboa, está uma filha de 11 anos dependente e 
orgulhosa da sua mãe, inteira. Os meses passaram, e a informação 
foi sendo passada gota-a-gota. Só mais uma semana no hospital, 
não é assim tão grave. Um ano passou, em que ninguém sabia ao 
certo a dimensão do problema, ou das suas consequências. Grande 
era o choque a cada visita ao Centro de Reabilitação de Alcoitão, 
onde insistia o pensamento ‘a minha mãe não pertence aqui’, onde 
o ambiente é de desanimo e o sofrimento se sente no coração e nos 
ossos. Chega finalmente o dia de voltar para casa, de aprender a viver 
de outra forma, de inverter papéis. Onde a mãe já não é infalível, e a 
filha já não pode ser dependente. Onde se enfrentam situações para 
as quais ninguém nos preparou, para barreiras, desespero, fraldas, 
esvaziamentos de bexiga e treinos intestinais. Para escaras, sondas, 
gemidos de dor 24h por dia. O cérebro humano e a capacidade de 
amar ultrapassam limites que nem sabíamos que existiam, a força 
para agir, quando sabemos que somos a única pessoa com capaci-
dade física para agir. Tudo o resto bloqueia… a dor, as questões, a 
falta de informação sobre a doença. Bloqueia. Interessa agir, resolver 
problemas, não mostrar pesar. É um processo obrigatório. Ver a 

pessoa que idolatramos perder a postura e a dignidade, presenciar 
as consequências da lesão física e a falta de capacidade psicológica 
de a aceitar. Assistir à perda de controlo dos esfíncteres em sítios 
públicos, ver o pânico e a vergonha na cara da mulher que já não é 
inteira... e resolver, de forma automática e mecânica. Contra todas 
as probabilidades e com um esforço sobre-humano característico 
da minha mãe, a sensibilidade dos membros foi voltando, o controlo 
dos esfíncteres também. Todos os dias dou graças por isso. Quando 
passa a tempestade, o cérebro desbloqueia. Durante seis anos eu 
assisti, participei, agi. Sem falar. Seis anos depois, o trauma rebenta 
em forma de ansiedade. É diagnosticado um distúrbio de ansiedade 
crónica aos 17 anos, 1 ano de prisão física e emocional. Ninguém 
sabe o que é ou de onde vem. Chegam e vão terapeutas, psiquiatras 
e neurologistas. A dor não passa, o medo e o bloqueio involuntário do 
corpo. Os ajustes de terapia e de medicação infindáveis. É verdade, 
não acontece só aos outros. Tudo tem que ver com amor, abertura, 
informação e nomenclatura. Não ter medo de falar, de chamar as 
coisas pelos nomes, de partilhar a dor. Oito anos depois, a minha 
mãe é uma mulher inteira, tanto quanto pode e de que tanto me or-
gulho. Eu tento todos os dias aprender a lidar cada vez melhor com 
a minha condição, desta vez consciente de que não, não acontece 
só aos outros.

Margarida Filipe da Silva

OBITUÁRIO

Faleceu Justina Maria Duro Malta, mãe do tesoureiro 
Luciano Manuel Malta Figueiredo, dirigente há vários 
mandatos da Delegação Distrital Évora da APD. Nas-
cida a 30 de junho de1935, Justina Maria Duro Malta 
faleceu no dia 24 de janeiro de 2022 e foi sepultada na 
freguesia Santiago de Rio de Moinhos. A APD endereça 
à sua Família e Amigos as mais sentidas condolências.

VENDE-SE

Cadeira elétrica Invacare
5 posições de velocidade, luzes 
de Iluminação, piscas e buzina
Preço a combinar. 

Contacto 964 416 559

Em nome da direcção e dos órgãos Sociais da 
APD prestamos as mais sentidas condolências 
ao nosso dirigente Rui Sado pelo falecimento a 
24 de Janeiro da da sua mãe  Maria Bernardina 
Piedade do Sado Duarte que muito contribuiu 
para a luta da defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência.
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APD Porto
Assembleia Distrital
A Delegação do Porto da APD realizou, 
no passado dia 20 de novembro, a sua 
Assembleia Distrital, com a Apresentação 
do Plano de Atividades e do Orçamento 
para o ano 2022. No mesmo dia, realizou 
o almoço convívio e Festa de Magusto para 
sócios, familiares e amigos. 
A 7 de dezembro, no âmbito do projeto 
C2iD, esta delegação reuniu com a empresa 
Plurisoluções. 
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AGENDA
APD Porto
Assembleia Distrital e convívio
No dia 26 de fevereiro, de acordo com 
o estabelecido nos estatutos da APD, a 
Delegação Distrital do Porto vai realizar 
a Assembleia Distrital e Apresentação do 
Relatório de Atividades e Contas do ano 
2021. No mesmo dia, realizará o almoço 
convívio, para sócios, familiares e amigos, 
nas suas instalações. 

APD Amadora
Viagem de 4 dias à Madeira
A delegação da APD da Amadora está 
a organizar uma viagem de 4 dias à 
Madeira, apontando para meados do mês 
de setembro. A delegação está em fase de 
apurar orçamentos junto de três agências 
de viagens.
Os sócios poderão pagar a prestações, com 
a salvaguarda, caso desistam, de ou passar 
a viagem para outra pessoa ou perder o 
valor já entregue. 
Mais informações serão dadas na próxima 
edição do nosso jornal.

BREVES

DESPORTO

A APD Lisboa levou o desporto adaptado a Alter do Chão
“Um verdadeiro exemplo de resiliência, força e vontade de viver por parte dos atletas da 
Associação Portuguesa de Deficientes. Obrigado pela vossa presença, testemunho e a 
todos os convidados e presentes nesta atividade”, eis a mensagem de agradecimento que 
a APD Lisboa recebeu pela visita que fez com os seus atletas ao agrupamento de Escolas 
de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, para assinalar o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência 2021 e dar a conhecer o desporto adaptado aos jovens da região.

Prémio 'Dirigente Desportivo 
do Ano' para o Presidente 
da APD Braga

Manuel Vieira, Presidente da APD Braga, foi 
o vencedor do prémio 'Dirigente Desportivo 
do Ano' na 'VIII Gala do Desporto' de Braga, 
realizada pelo Município, no Altice Forum 
Braga, em dezembro passado, onde a APD 
Braga recebeu também o seu galardão pelas 
conquistas da época 2020/2021.
Muitos Parabéns!

Carina Paim homenageada 
com prémio de ética

A atleta paralímpica Carina Paim 
recebeu o Prémio Fair Play 

Mário Simas 2021, durante 
a Gala do Panathlon Clube 
de Lisboa que aconteceu na 
noite de 17 de dezembro, 

pela ajuda que prestou à 
atleta japonesa Aimi Toyama 

que, após cruzar a meta na final 
de 400 metros T20 dos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio 2020, caiu por exaustão. Carina 
Paim foi quem ajudou a Toyama a levantar-
se e a sair da pista.

Andrew Parsons 
reeleito presidente 
do Comité Paralímpico 
Andrew Parsons foi reeleito para o segundo 
mandato de quatro anos como Presidente 
do Comité Paralímpico Internacional (IPC). 
O dirigente brasileiro de 44 anos concorreu 
ao cargo sem oposição e conquistou 98% 
dos votos na votação realizada virtualmente 
na 20.ª Assembleia Geral do organismo, no 
passado dia12 de dezembro.

Marta Paço sagrou-se Campeã do Mundo de Surf 2021
Marta Paço conquistou o tí tulo de 
campeã do mundo de surf na classe 
VI1, no Campeonato do Mundo de Surf 
Califórnia 2021, em dezembro passado. 
Com apenas16 anos, a surfista cega 
bateu a espanhola Carmen Lopez e a 

americana Barbie Pacheco, segunda 
e terceira classificadas, e conquistou 
o ouro na competição promovida pela 
Associação Internacional de Surf (ISA), 
que decorreu na Pismo Beach, Califórnia, 
Estados Unidos da América.

O que dizem de um desinfetante a pedal num hospital público? 

DENÚNCIA

Que dizem de um desinfetante a pedal num hospital público? Ou do parque de estacionamento dar acesso único 
a um patamar que supõe uma subida de uma rampa só transponível para atletas? Velhotes, doentes, o comum 
cadeirante, populações escassas em hospitais, portanto, que subam e não bufem. Ou dos lugares de estacionamento 
para mobilidade reduzida serem dois ou três espaços mal-amanhados, com uma inclinação a fazer 
inveja à Torre de Pisa, quando em frente estão os pomposos e espaçosos lugares da administração?  
Ou do facto de, para validar o bilhete de estacionamento de forma gratuita - para os utentes com 
mobilidade reduzida -, termos de nos dirigir a um gabinete só acessível por escadas? 
Era porreiraço poder ser uma pessoa por um dia, e não um ativista involuntário em todas as 
interações do quotidiano. Não nos peçam paciência, abordagens pedagógicas, num país inserido 
no continente que se diz mais evoluído e onde a deficiência já é suficientemente visível para, pelo 
menos, um hospital ser inclusivo. 
E sim, reclamei por escrito. Pedro Bartólo

Nota: Sobre esta denúncia do atleta Pedro Bartólo, a APD oficiou a Administração do hospital, a Administração Saúde Norte, o INR e a 
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

PR distingue atletas 
paralímpicos com grau 
de Comendador 
da Ordem do Mérito
No passado dia 11 de janeiro, o Presidente 
da República recebeu no Palácio de 
Belém os atletas medalhados nos Jogos 
de Tóquio 2020, homenageando os atletas 
paralímpicos Norberto Mourão (canoagem) 
e Miguel Monteiro (atletismo) com o grau de 
Comendador da Ordem do Mérito, galardão 
que se destina a quem pratica atos ou 
serviços meritórios que revelem abnegação 
em favor da coletividade.


