
 

 

 

 

                                                 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES                
 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades e 
Contas do Exercício de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largo do Rato, 1B – 1250-185 Lisboa 
Telef: 213889883/4; Fax: 213871095; e-mail: info-sede@apd.org.pt 

mailto:info-sede@apd.org.pt


 

2 APD - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 

 

1. Introdução 
 

O ano de 2016 foi marcado por dois momentos que constituíram um marco importante para a 

APD e para as pessoas com deficiência: a realização de eleições dos Corpos Sociais para o 

Triénio 2016-2019 e o primeiro Orçamento de Estado proposto pelo atual Governo e aprovado 

pela maioria que o sustenta na Assembleia da República. 

 

As eleições internas da APD garantiram a renovação dos dirigentes nacionais e locais, com 

aposta na diminuição da faixa etária e de um maior equilíbrio de género e afirmaram uma ação 

apostada na dinamização e expansão da APD, sustentação financeira, cooperação e 

desenvolvimento e maior intervenção e ação política 

 

Muito embora o Orçamento de Estado para 2016 não tenha introduzido alterações 

significativas nas políticas de inclusão, integrou medidas fundamentais para as pessoas com 

deficiência e para os cidadãos em geral que vieram a repor parte da justiça social que o anterior 

governo tinha agravado de forma intolerável. Salienta-se a reformulação da atribuição do 

subsídio de educação especial, o desagravamento fiscal sobre os trabalhadores, a redução da 

sobretaxa e a devolução de salários cortados, a redução de taxas moderadoras, o 

descongelamento das pensões, o aumento ou majoração de prestações sociais como o abono 

de família, o Rendimento Social de Inserção, o Complemento Solidário para Idosos ou o 

Subsídio por Assistência de terceira pessoa. 

 

Em 2016 a APD foi apoiada pelo Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P. para um 

projeto que submeteu ao Instituto. O Projeto “Comunidade-Desporto em Ação” visou a 

captação de crianças e jovens com deficiência, de ambos os sexos, para a prática de atividade 

física regular, dando a conhecer os benefícios decorrentes desta prática ao nível físico, mental e 

social e, através dos jogos de equipa, promover as capacidades sociais visando a inclusão social. 

 

 A APD recebeu ainda apoio financeiro ao funcionamento, concedido pelo INR, I.P ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de Julho. 
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2. Apresentação 
 

2.1 Disposições estatutárias: 

 

Âmbito 

A Associação é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos dotada de 

personalidade jurídica e tem a nacionalidade portuguesa. 

 

A Associação é uma organização de pessoas com deficiência, isto é os órgãos da Associação 

quer Nacionais, quer Distritais ou Locais, serão necessariamente compostos por uma maioria de 

pessoas com deficiência, sendo o Presidente sempre uma pessoa com deficiência. 

 

Princípios fundamentais 

Os princípios fundamentais da Associação emanam da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, incluindo as pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, e 

são os seguintes: 

a) Não discriminação; 

b) Igualdade de oportunidades; 

c) Participação; 

d) Plena inclusão. 

 

Objectivos  

A Associação tem por objecto a representação, promoção e defesa de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência portuguesas. 

 

2.2 Breve percurso 

 Data da fundação: 14 de Abril de 1972 - Diário do Governo - III serie, nº 111 de 11 de 

Maio de 1972.  

 Declaração de Instituição de Utilidade Pública - Diário da República - II Série, nº 222 de 

26 de Setembro de 1978  
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 A APD tem actualmente 26.092 associados inscritos. Na Associação pode inscrever-se 

qualquer pessoa com deficiência, independentemente do tipo ou causa da deficiência.  

                                     

 Tem quinze delegações, duas das quais nas regiões autónomas. 

 

 

 Número de dirigentes eleitos: 145 

 Possui uma escola de desporto, que integra 64 atletas em diversas modalidades, entre 

as quais basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, andebol em cadeira de rodas, boccia, 

remo adaptado, golf adaptado, natação, ténis de mesa. 

 Para informação e encaminhamento dos seus associados, entidades públicas e privadas 

tem gabinetes de Apoio Social, Jurídico e de Acessibilidade, na Sede Nacional e delegações. 

Presta ainda apoio psicológico. 

1. A APD está filiada a nível nacional: Confederação Nacional dos Organismos de 

Deficientes, Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores, Confederação 

Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, Conselho Português para a Paz e 

Cooperação e Engenho & Obra. 

2. A nível internacional: Disabled People’s International, Federação das Associações de 

Deficientes de Língua Portuguesa e Federação Europeia dos Lesionados da Medula. 

http://fotos.sapo.pt/NVE8P2hDc3PMDhkrrr4Y/
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2.3 Reconhecimento 

A APD foi agraciada em 10 de Dezembro de 2009 com o Prémio de Direitos Humanos da 

Assembleia da República, «em virtude do trabalho desenvolvido em prol da integração das 

pessoas com deficiência». 

 

Foi agraciada com o título de Membro-Honorário da Ordem do Mérito da República Portuguesa 

em 2014. 

 

3. Atendimento geral 

 

A Associação Portuguesa de Deficientes é muito solicitada pelos sócios e outras pessoas com 

deficiência, entidades públicas e privadas que junto da Associação procuram informação sobre 

a legislação na área da deficiência, apoio técnico e apoio social. 

 

 GABINETES DE APOIO SOCIAL 

 

 SEDE NACIONAL 

Durante o ano de 2016 mantiveram-se os pedidos de informação e encaminhamento, 

solicitados por associados, pessoas com deficiência, entidades públicas e privadas. Foram 

efetuados 2295 atendimentos. A forma de contacto privilegiada continuou a ser a telefónica. O 

meio de contacto menos utilizado foi através dos correios e verificou-se um maior número de 

solicitações via e-mail. 

 

Relativamente à área de residência, o atendimento foi a nível nacional, o Gabinete de Serviço 

Social foi contactado por sócios, não sócios e instituições de todo o país incluindo as regiões 

autónomas. 

 

No que diz respeito ao tipo de deficiência continua a verificar-se a predominância da procura 

por parte de pessoas com deficiência motora. 

 

Na origem das solicitações estiveram sobretudo questões relacionadas com: 

 Tabela Nacional de Incapacidades; 
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 Validade dos atestados de incapacidade; 

 Alteração dos benefícios fiscais (Orçamento de Estado); 

 Ajudas técnicas; 

 Alterações ao IMI; 

 Alterações ao IUC; 

 Juntas médicas/ Decreto - Lei nº 291/2009 (regime mais favorável);  

 Sobretaxa do IRS; 

 Legislação no geral; 

 Pensões, nomeadamente, pensões de invalidez, subsídio mensal vitalício e Prestação 

Social para a Inclusão. 

 Informações sobre Apoios à contratação de pessoas com deficiência.  

 

À semelhança, dos anos anteriores, foram dadas informações sobre a aquisição de viatura e/ou 

aluguer de viatura adaptada face à inexistência de transportes acessíveis. 

 

 DELEGAÇÃO LOCAL DA AMADORA 

Continuou a integrar a rede social na freguesia da Venda-Nova, na qual estão envolvidas as 

Instituições e a Autarquia que em conjunto têm dado respostas às necessidades da população 

que habita na freguesia ou freguesias do concelho. 

 

Atendimento social aos nossos associados e utentes encaminhados por outros organismos 

públicos na resolução de problemas de carência social e ajudas técnicas.   

 

       DELEGAÇÃO LOCAL DE AMARANTE 

O principal objectivo é o acompanhamento da pessoa com deficiência e seus familiares, 

procuramos encontrar respostas contemplando as suas necessidades, o apoio psicossocial, a 

integração social e a adaptação ao meio, o esclarecimento dos seus direitos e deveres, assim 

como o acompanhamento e encaminhamento para as instituições da comunidades. 

Um dos pontos fulcrais do trabalho que desenvolvem é a articulação inter-institucional com 

diversos organismos da sociedade. Este trabalho de articulação inter-institucional, sempre que 

possível, é feito em conjunto com o associado. 
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 DELEGAÇÃO DISTRITAL DE BRAGA 

No decorrer do ano de 2016 o Serviço Social realizou 27 atendimentos presenciais/ 

domiciliários, e acompanhou de forma sistemática 13 associados. 

Elaborou projectos e representou a associação em diversas reuniões e colóquios, juntamente 

com o serviço psicológico. 

 
 DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES 

Realizou 26 atendimentos. 

 

 DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA 

O apoio social foi efectuado por atendimentos presenciais, por pessoas com deficiência e/ou 

familiares. Algumas das intervenções foram efectuadas via telefone e presencial e carta. 

 
Os familiares e conviventes das pessoas com deficiência, procuram recolher informações sobre 

os direitos das pessoas com deficiência, aquisição de produtos de apoio (preenchimento da 

ficha, pedido de orçamentos, contactos diversos), obtenção de apoios sociais e de apoios ao 

nível económico. 

 
Ao longo do ano foram efectuados vários encaminhamentos para diversas respostas sociais, 

nomeadamente: Centros de actividades ocupacionais, lares residenciais para pessoas com 

deficiência, consultas de especialidade, entidades públicas, entre outras. Para providenciar 

respostas mais adequadas e assertivas foi efectuado um trabalho de rede com entidades da 

região. 

 
A Técnica de Serviço Social participou na organização de actividades realizadas na sede “Oficina 

de trabalhos manuais” e “Torneio de cartas”, na elaboração de relatórios e de projectos de 

pedidos de apoio, na elaboração de relatórios a pedido da Direcção e outros. 

 

 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO 

Em 2015 foram efectuados 293 atendimentos pelos Serviços da Associação Portuguesa de 

Deficientes – Delegação Distrital do Porto. 

 

A forma preferida de contacto continuou a ser a telefónico (65%), seguindo-se o contacto por 

e-mail. Sendo que as solicitações mais constantes são relacionadas com Legislação e Serviços. 
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Recorreram aos serviços da APD 61% de pessoas do sexo masculino e 39% do sexo feminino. A 

faixa etária predominante foi a dos 35 a 49 seguindo da dos 50-59, constatou-se que estas 

faixas etárias sofreram alterações legislativas relacionadas com as contribuições fiscais. 

Verificou-se um aumento significativo nas solicitações, face ao ano anterior, referentes a 

deficiência mental e multideficiências. 

 

 GABINETES DE APOIO JURÍDICO 

 

 SEDE NACIONAL 

No ano de 2016 procedeu a consultora jurídica a 123 atendimentos telefónicos e 35 

atendimentos pessoais.  

 
Foi prestado aconselhamento jurídico às pessoas com deficiência e suas famílias, a entidades 

públicas e privadas em matéria de diversos direitos (arrendamento, prestação de serviços; 

entre outros) e ainda situações de violação de direitos/discriminação. 

 
No apoio prestado à Direção Nacional e às delegações, o Gabinete procedeu à análise e 

emissão de pareceres, análise e elaboração de protocolos, acordos e contratos de trabalho. 

 

 DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES 

Realizou 12 atendimentos. 

 
 DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA 

O apoio jurídico continua a ser uma mais valia aos associados que procuram ajuda, bem como 

aos seus familiares e outras pessoas com ou sem deficiência que recorrem a esta Delegação. 

Tal apoio tem vindo a incidir, além de outras, sobretudo na área da actualidade, ou seja, revisão 

de incapacidades, alteração de rendimentos, questões de partilhas, créditos ou consumos e 

empréstimos. Assim, continua a ser benéfico para os associados a existência do gabinete de 

apoio em causa. 

 

 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO 

Os serviços jurídicos asseguraram de formar permanente na orientação para todos os 

associados, aconselhamento sobre direitos que lhes assistem, e apoio nas respostas em 

questões jurídicas. 
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Estes serviços foram também, sustentáculo essencial na colaboração das actividades 

associativas, na orientação dos corpos sociais na tomada de decisões, assim como, prestar 

apoio aos remanescentes serviços desta Delegação, contribuindo na análise e no 

esclarecimento de leis, principalmente às que se relacionam aos direitos das pessoas com 

deficiência.  

 

 GABINETES DE APOIO PSICOLÓGICO 

 

 DELEGAÇÃO LOCAL DA AMADORA 

Este gabinete técnico tem continuado a ser uma mais-valia para muitos associados e que, com 

ligação às áreas dos gabinetes social e jurídico, contribui para uma melhoria psíquica e melhor 

bem-estar dos sócios. 

 

       DELEGAÇÃO LOCAL DE AMARANTE 

O apoio psicológico tem centrado a sua intervenção nas seguintes vertentes: a estimulação 

cognitivas, a partilha de experiência e promoção de competências. Neste sentido foram 

desenvolvidas ações com vista a promover o bem-estar psíquico e desenvolver relações 

interpessoais, tendo como objetivo a promoção da qualidade de vida. 

 

       DELEGAÇÃO DISTRITAL DE BRAGA 

O Apoio Psicológico acompanhou 10 associados com periodicidade diferentes num total de 159 

atendimentos. Acompanhou e orientou duas alunas estagiárias da escola de enfermagem de 

Braga. Efetuou duas visitas domiciliárias. Reuniu com o serviço social sempre que entendeu 

necessária a colaboração e complementaridade. 

 

 DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES 

Realizou 46 atendimentos. 

 

 DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO 

Em 2016 o serviço de psicologia do CAAAPD deu prosseguimento ao trabalho de apoio 

realizado com os nossos associados e seus familiares a fim de promover um melhor 

ajustamento psicossocial e uma melhor integração na comunidade. Foi prestado apoio 

psicológico aos casos essencialmente relacionados com perturbações emocionais decorrentes 
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do agravamento das condições económicas, física e familiares. O Serviço de Psicologia tem 

colaborado com a restante equipa técnica na articulação interinstitucional de novas parcerias.  

 

 GABINETE DE ACESSIBILIDADE 

No ano de 2016 o gabinete de acessibilidades entre solicitações presenciais, atendimentos 

telefónicos e solicitações via e-mail registou cerca de 198 atendimentos.  

A forma de contacto privilegiada é via e-mail, verificando-se solicitações a nível nacional.  

O Gabinete de Acessibilidades foi contactado por sócios, não sócios, entidades públicas e 

privadas de todo o país incluindo as regiões autónomas. 

Foi prestado esclarecimentos e aconselhamento nas soluções de acessibilidade às pessoas com 

deficiência e às suas famílias bem como, entidades públicas e privadas. 

Na origem das solicitações estiveram sobretudo questões relacionadas com: 

 Verificação das condições de acessibilidade nos transportes, edifícios e via pública; 

 Reuniu com o Agrupamento de Escolas Vasco Santana e com a Câmara Municipal de 

Odivelas sobre a acessibilidade da Escola Básica Eça de Queirós; 

 Elaboração de pareceres técnicos; 

 Apresentação de propostas de adaptação de edifícios/via pública às entidades 

responsáveis; 

 Interpretação da Legislação Nacional de Acessibilidade, Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de 

Agosto; 

 Exposições para organismos públicos e privados face ao incumprimento do Decreto-Lei 

nº163/2006, de 8 de Agosto; 

 Aconselhamento de produtos de apoio/soluções; 

 Verificação de acessibilidade WEB; 

 Análise e transformação de documentos em formatos acessíveis a todos. 

 

 FACEBOOK 

A página da APD do Facebook tem sido bastante solicitada por pessoas que pretendem 

informações sobre os apoios e benefícios fiscais concedidos pele Estado às pessoas com 

deficiência e os trâmites a seguir para deles beneficiaram.  

Em 2016 registaram-se 60 esclarecimentos/atendimentos e o Facebook tinha 

2750 amigos. 
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4. Atividade institucional 

 

A APD desenvolve uma intensa atividade institucional decorrente da diversidade das entidades 

com as quais se relaciona. Indicamos algumas dessa atividade: 

 Participou nas reuniões do CAPA – Comissão de Acompanhamento dos Produtos de Apoio; 

 Reuniu com a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência a quem 

entregou um documento contendo as principais propostas para assegurar os direitos das 

pessoas com deficiência. 

 Participou nas reuniões do INR, I.P. sobre o financiamento a projetos e ao funcionamento. 

A APD manteve a participação nas reuniões e iniciativas das seguintes entidades: 

 ACA-M – Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados; 

 Conselho Português para a Paz e Cooperação; 

 Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto;  

 Engenho & Obra; 

 Observatório dos Direitos Humanos; 

 Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos. 

 

Manteve as parcerias: 

 

 Ordem dos Advogados 

 Federação Portuguesa de Remo 

 Númena 

 Farmácia Internacional 

 

Tem protocolos estabelecidos com : 

 

  Sociedade de Advogados Raposo Bernardo 

  Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

  Universidade do Minho 

  Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 
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 Sede Nacional 

Manteve a participação em: 

 Conselho Consultivo das Pessoas com Necessidades Especiais da CP. 

 Júri do Prémio de Acessibilidade aos Transportes do IMTT. 

 Conselho Municipal para a Integração das Pessoas com Deficiência. 

 Conselho Municipal para a Igualdade. 

 Conselho Consultivo do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. 

 Comissão Nacional para os Direitos Humanos, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 Rede Social de Lisboa. 

 Comissão Social de Freguesia e do GT Idosos e Acessibilidade e Necessidades Especiais da 

Freguesia de Campo de Ourique. 

 Olisipiadas uma iniciativa desportiva da CML. 

 Delegação Local da Amadora 

 Manteve a colaboração na Rede Social. 

 Manteve o Projeto “Amasénior Viva+” em parceria com a Câmara Municipal de Amadora 

tendo a instituição envolvido formandos nas áreas de informática e ginástica de manutenção 

adaptada.  

 Realizou o projeto “Medidas de Emprego” em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. 

 Parcerias com instituições e juntas de freguesia do concelho da Amadora e instituição do 

Distrito de Lisboa. 

 Delegação Local Amarante 

 Participaram no lançamento do livro da Associação Ajudaris, intitulado ”Histórias da 

Ajudaris”, realizado na Biblioteca Municipal de Albano Sardoeira. A Delegação teve uma 

participação na ilustração para a história escrita pelos alunos EB 2,3 de Amarante. 

 Continuaram com as parcerias informais e formais, entre elas: Escola Secundária de 

Amarante, Centro de Formação de Escolas de Amarante e Baião, empresas na área da saúde, 

etc, que têm como principal objetivo a promoção da qualidade de vida e a defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência. 

 Delegação Distrital de Braga 

  Reuniu com técnicos e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Braga para dar 

conhecimento da degradação das instalações, com a Vereadora do Desporto da Câmara 
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Municipal de Braga com o fim de dar continuidade ao Contrato Programa Desenvolvimento 

Desportivo que mantém com a autarquia; 

 Participou nas reuniões do Grupo Temático da Deficiência em Guimarães, na Rede Social, 

nas várias reuniões do Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência; 

 Reuniu com o Diretor da Segurança social; 

 Colaborou na promoção da candidatura de Braga a Capital do Desporto 2018; 

  Manteve a parceria com a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho 

através da orientação de estágios, com a Profitecla e com a Universidade Católica através da 

participação e intervenção em debates. Com o Projeto – Braga a Sorrir -, a Junta de Freguesia 

de S. Lázaro e a ADOC. Estabeleceu nova parceria com a CEFAD, nos Cursos der Técnicos de 

Exercício Físico.  

 Delegação Local de Cascais 

 Continuam a fazer parte ativa do CLAS, das Comissões Sociais das Freguesias de Alcabideche e 

Cascais/Estoril, da Rede Social e da CPD-Comissão para a Pessoa com Deficiência do Concelho 

de Cascais, onde são sinalizados, debatidos e elaborados projetos que vão de encontro dos 

problemas com que se debatem diariamente as pessoas com deficiência; 

 Foram mantidos contactos com todas as entidades públicas, privadas e instituições, com 

quem têm desenvolvido um trabalho em rede. 

 Delegação Local de Chaves 

 Reuniu com a Chaves Social, para a celebração de um protocolo no âmbito dos contactos 

locais de desenvolvimento social 3G e para a realização de um Workshop sobre métodos de 

empregabilidade; 

 Visita dos representantes da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior às instalações da APD; 

  Reunião com o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins; 

 Reuniu com a Câmara Municipal de Chaves; 

 Reunião com a Segurança Social de Vila Real. 

 Delegação Distrital de Évora 

 Iniciou contactos regulares com as comunidades intermunicipais. 

 Delegação Distrital de Leiria 

 Realizou reuniões com: Segurança Social de Leiria; Câmara Municipal de Leiria e Marinha 

Grande e restantes Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, sempre que se revelou 

necessária a intervenção da Associação na área da deficiência; 
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 Programa de Rede Social – Reuniões dos Conselhos Locais de Ação Social de Leiria e Marinha 

Grande. 

 Participou em reuniões do CLAS de Leiria 

 Delegação Local de Paredes 

 Reuniões com a Vereadora da Acão Social da Câmara Municipal de Paredes. 

 Delegação Distrital do Porto 

 Reunião de trabalho no âmbito da construção do Plano de Ação para 2016 da Rede Social; 

 Participação na Cerimónia de Apresentação Pública do “Programa Municipal de Apoio ao 

Desporto Adaptado; 

 Participação no Plenário Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia; 

 Participação num encontro com as instituições sediadas no Poro e o Presidente do INR, I.P.; 

 Visita das seguintes entidades: Adjunto do Vereador do Pelouro de Ação Social da Câmara 

Municipal do Porto, Provedora dos Cidadãos com Deficiência da Câmara Municipal do Porto; 

 Visita ao espaço do CLS-Porto; 

 Reuniu com as seguintes entidades: Representante das Águas de Gaia, Conselho Local de 

Ação Social de Vila Nova de Gaia, Dirigentes das ONG sediadas no Porto e o Presidente do INR, 

I.P. Vereador de Ação Social da Câmara Municipal do Porto; 

 Participou no Plenário extraordinário e numa reunião do CLAS de Vila Nova de Gaia. 

 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Manteve parcerias com: Segurança Social, Câmaras Municipais, Associação de Municípios da 

Madeira, Secretaria da Educação, Instituto da Habitação da Madeira, Instituto do Desporto da 

Região Autónoma da Madeira, Juntas de Freguesia, Clube Naval do Funchal, Associação de 

Pesca Desportiva da RAM, Ortopaulos, Clube Amigos do Basquete (CAB), ACAPORAMA, 

Medinsular e serviços de acção social da UMA; 

 Delegação Local de São Miguel 

 Realizou reuniões com: Câmara Municipal de Ponta Delgada, Comando da PSP, Bombeiros, 

Comissões de Festas, Empresa LAPR, Hotel Garden, Junta de Freguesia de São Pedro, Câmara 

do Comércio.  

 Delegação Local de Seixal 

 Reuniu com as seguintes entidades: Comissão Técnica do Desporto adaptado da Câmara 

Municipal do Seixal, União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires. 
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 Delegação Distrital de Setúbal 

 Reuniu com a Câmara Municipal da Moita;  

 Tem parceria com: Rede Social “CLASB”, Lino Transportes e Amarsul. 

 Delegação Local de Sintra 

 Assegurou a continuidade da participação enquanto membro do Núcleo Executivo da 

Comissão Social da Freguesia de Algueirão-Mem Martins;  

 Manteve os contactos com a Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins e Câmara 

Municipal de Sintra. 

 

5. Atividade associativa 

 

Para além da intensa atividade associativa que decorre dos Estatutos, a APD tem procurado 

manter um relacionamento estreito com outras ONG no âmbito da deficiência. 

 

 Participou 12º Congresso Nacional de Deficientes da CNOD, tendo apresentado quatro 

intervenções. 

 Enviou às organizações consideradas de âmbito genérico a proposta de Regulamento de 

Apoio ao Funcionamento e Regulamento de Apoio a Projetos. 

 Participou nas reuniões da Comissão Promotora das comemorações populares do 25 de 

Abril e enviou convite às ONG para participarem no desfile do 25 de Abril. 

 Participou na Sessão Solene Comemorativa do 42º Aniversário da Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas. 

 

 Delegação Local da Amadora 

 Apoiou com transporte diário fixo durante o ano letivo, 19 utentes, tendo havido uma grande 

procura por parte dos utentes.   

 Responderam a solicitações dos associados, com deslocação ao Hospital Fernando da 

Fonseca, Centro de Emprego, Centro de Reabilitação de Alcoitão, etc… 

 Delegação Local de Amarante 

 Continuação do apoio aos sócios ao nível do acompanhamento da pessoa com deficiência e 

seus familiares. 
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 Delegação Distrital de Braga 

   Continuou a apoiar com transporte adaptado os associados com dificuldades de locomoção. 

   Manteve o atendimento, acompanhamento social e psicológico, na delegação e em visitas 

domiciliárias, em diversas áreas, tais como: aquisição de ajudas técnicas; personalização de 

produtos de apoio; informação sobre o funcionamento da delegação; etc..  

 Delegação Local de Cascais 

 Manteve o atendimento e acompanhamento a toda a população em risco de exclusão social. 

 Delegação Local de Chaves 

  Disponibilizou a sua carrinha para o transporte individual de associados aos diversos serviços: 

Centros de Saúde; Segurança Social, Hospitais; Escolas, Fisioterapia, etc.. 

 Iniciação de um Curso de Informática em parceria com Chaves Social. 

 Delegação Distrital de Leiria 

  Facilitou o acesso dos associados ao empréstimo de ajudas técnicas, nomeadamente de 

cadeira de rodas, canadianas e andarilhos pertença da Delegação; 

  Auxiliou no preenchimento das declarações de IRS; 

  Auxiliou na consulta de informação na Internet;  

 Continuou a assegurar o transporte dos atletas para a realização de actividades desportivas. 

 Delegação Distrital do Porto 

  Manteve o atendimento e encaminhamento aos associados. 

 Continuou as actividades do CAO, contando com a colaboração da família e meios 

envolventes; 

 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

  Manteve a actualização da base de dados dos associados o que permitiu a participação 

destes nas actividades desenvolvidas. 

  Manteve o atendimento e encaminhamento aos associados. 

 Delegação Local de S. Miguel 

 Organizou o estacionamento para pessoas com deficiência, durante as Festas do Senhor Santo 

Cristo.  

 Organizou o estacionamento para pessoas com deficiência, durante as Festas do Divino 

Espirito Santo; 

 Enviou Postal de Aniversário e Postal de Natal a todos os associados. 
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 Manteve o atendimento aos associados através de atendimento, informação e 

encaminhamento dos mesmos nas áreas solicitadas, tais como: ajudas técnicas, aquisição e 

estacionamento de veículos, emprego, etc… 

 Continuação da manutenção e inovações do Portal do Cidadão com Deficiência. 

 Manteve-se a Campanha de Sensibilização “Cartão/Mensagem”, para as viaturas mal 

estacionadas. 

       Delegação Distrital de Setúbal 

 Através do Projecto Tampinhas continuou a elaborar um trabalho para a aquisição de 

Material Ortopédico para pessoas com deficiência e carências económicas. 

       Delegação Local de Sintra 

       Realizou 25 atendimentos; 

        Disponibilizou o acesso à Internet a alguns associados; 

 Disponibilizou a utilização do equipamento de escritório a alguns associados; 

 Assegurou o transporte aos associados, dirigentes e aos elementos que compõem a equipa de 

desporto. 

 Cedência de ajudas técnicas. 

 

6. Atividade internacional 

 

A insuficiência de recursos tem impedido uma participação mais alargada nas numerosas 

iniciativas de organizações internacionais da área da deficiência e, inclusive, das ações da 

Disabled Peoples’ International. 

 

 Participou no Congressso da ESCIF – European Spinal Cord Injury Federation. 

 Participou, através do envio de contributos, na ação da MEOSZ Hungria para alteração da 

legislação sobre transportes na Hungria.  

 Participou na elaboração do CRPD ICT Accessibility Progress Report 

 Participou no estudo internacional “My  life after the crash” 

 Participou no Projeto “Convergent.Net.- Convergence of the youth disability organizations 

into the inclusion project network”, no âmbito do Erasmus+, tendo estado presente no 

Seminário realizado em Itália. 
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7. Sensibilização 

 

A sensibilização está diretamente relacionada com o objetivo fundamental dos Estatutos da 

APD de defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. É através da intervenção 

junto de entidades diversas que a Associação procura sensibilizar para a necessidade de 

assegurar a plena inclusão dos cidadãos com deficiência. Sendo uma área de intervenção diária 

e intensiva, reportamos apenas algumas das atividades desenvolvidas: 

 

 Emitiu parecer sobre a Portaria 60/2015, de 2 de Março e, a este propósito, reuniu com o 

Presidente do Instituto da Segurança Social. 

 Interveio junto da CP e do Governo para ser autorizado o transporte de scooters de 

mobilidade. 

 Reuniu com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a solicitação deste grupo 

parlamentar. 

 Reuniu com a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência com o objetivo 

de tratar de assuntos urgentes relacionados com as pessoas com deficiência. 

 Participou nas filmagens de uma companha de sensibilização para advertir todos os 

condutores para os riscos da condução, com incidência para os jovens condutores. 

 Colaborou, a solicitação de estudantes universitários, para teses de mestrado e 

doutoramento na área da deficiência. 

 Enviou contributos para a renovação do acordo celebrado entre a CP – Comboios de 

Portugal e o INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.  

 Enviou contributos aos grupos parlamentares para a discussão na especialidade do 

Orçamento de Estado para 2016; 

 Recebeu um grupo de estudantes franceses de educação da universidade de paris 12 para 

debater a legislação portuguesa sobre deficiência. 

 Interveio no Colóquio “Proteção social na deficiência: desafios e opções de política pública”, 

organizado pelo CIES-IUL - Programa de Doutoramento em Políticas Públicas. 

 Interveio no Debate Consumo Transportes - Os direitos dos consumidores não podem ficar à 

espera, organizado pela DECO. 

 Reuniu com a Comunidade de Surdos do Bloco de Esquerda. 

 A convite da Associação Académica de Lisboa participou na Semana Académica de Lisboa.  
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 Manteve a participação no projeto Simon. 

 Participou no projeto da CNOD “Ir, vir, viver – Acessibilidade para todos”. 

 Participou no Evento LouresInSS - Inovação, Sociedade e Sustentabilidade. 

 Reuniu com a Associação CheckIN - Cooperação e Desenvolvimento que apresentou o 

Serviço Voluntário Europeu. 

 Foi copromotora da Manifestação em defesa da Escola Pública de qualidade. 

 Organizou com a Confederação Nacional de Organismos de Deficientes (CNOD), em conjunto 

com o MURPI e o MDM, um passeio pelo Largo do Rato para demonstrar a inacessibilidade. 

 Participou na Festa do Avante com uma ação de demonstração de basquetebol em cadeira 

de rodas. 

 Participou na reunião com o INR, I.P. que contou com a presença da Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiência. 

 Participou na Audição Pública promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre o “Estatuto 

do Doente Crónico”. 

 Participou na Audição Pública promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre 

“Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida: pelo direito à 

mobilidade, integração e autonomia”. 

 A convite da ADFA interveio no Painel “Associativismo no âmbito da Deficiência em 

Portugal”, integrado na Sessão Solene da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e 

participou nas comemorações do 42.º Aniversário do Jornal ELO.  

 Participou no debate público «Melhor Segurança Social. Mais justiça social», organizado pelo 

PCP. 

 Reuniu com os grupos parlamentares, com exceção do Grupo Parlamentar do PSD que não 

agendou qualquer reunião, aos quais foram entregues as propostas da APD para o Orçamento 

de Estado 2017. De realçar que muitas das propostas apresentadas deram azo a propostas de 

lei ou recomendações ao Governo por parte dos grupos parlamentares, como é o caso da 

redução do IVA nas ajudas técnicas ou a reformulação da isenção do IUC. 

 Participou no debate com o Governo sobre políticas para a deficiência, promovido pelo 

Bloco de Esquerda. 

 Participou na sessão de abertura da LRS INTEGRA» TODOS FAZEM PARTE! e no jantar 

Despertar Sentidos, organizado pela Câmara Municipal de Loures. 
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 Manteve a parceria no projeto Deficiência e auto-determinação: o desafio da "vida 

independente" em Portugal, submetido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra e aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

 

 Enquanto membro do Conselho Consultivo do Observatório para a Deficiência e Direitos 

Humanos: 

 Participou, em representação do ODDH,  na XV Sessão da Comissão da ONU dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência da avaliação final “Observações finais sobre o Relatório Inicial de 

Portugal” sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

em Portugal. 

  Participou e interveio no 1º Encontro ODDH/ 2016 e organizou o workshop sobre Vida 

Independente. Participou na elaboração do documento do workshop sobre educação. 

 Delegação Local de Amadora 

 Participação nas Ações de Esclarecimentos ministradas pelos elementos da PSP/ Esquadra da 

Venda Nova na “Prevenção Rodoviária”, “Violência Doméstica”, “Internet Segura“ Sénior, 

“Incêndios Urbanos” – Prevenção e Auto Proteção, “Estou Aqui” e “Burlas”; 

 Organização de Workshop – Psicologia Positiva; 

 Manteve o Projecto Praia Acessível, conjuntamente com os Bombeiros Voluntários de Cascais 

e Câmara Municipal de Cascais. 

 Delegação Local de Amarante 

 Participação no primeiro plenário CLAS do ano de 2016; 

 Participação na caminhada das comemorações do 25 de Abril organizada pela APD Chaves; 

 Participação na palestra de José Canita, autor do guia “Quem tem coragem?”; 

 Elaboração de uma ilustração para a 6ª edição “Histórias da Ajudaris”; 

 Continuação do Projecto (“PreÓcupa-te”) “Não dê tampa a este projecto…dê tampinhas” cujo 

objectivo é recolha de tampas de plásticos que permite a aquisição de equipamentos 

ortopédicos. 

 Participação no 23º Encontro Nacional de Deficientes da CNOD, em Marvila, sobre o lema 

“Unir, Refletir e Lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva”; 

 Participação na Campanha ”A igualdade esta na Rua”; 

 Participação na Campanha de sensibilização ”Amarante de igual para igual”, promovida pelo 

Município de Amarante; 
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 Organização de uma semana de actividades em parceria com a Câmara Municipal de 

Amarante e Cercimarante para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 

 Participação no Seminário “Conversas de Igual para Igual - A Violência nas Relações de 

Intimidade”. 

 Delegação Distrital de Braga  

 Participação no workshop intitulado “Grupos Vulneráveis” no âmbito da construção do Plano 

de Desenvolvimento Social de Braga; 

  Assinalou o Dia internacional das Pessoas com Deficiência com debates nas Escolas Básicas 

2/3 das Taipas, Abação, João de Meira e Egas Moniz do Concelho de Guimarães; 

 Participação na caminhada inclusiva organizada pelo Fórum Municipal das Pessoas com 

Deficiência do Concelho; 

  Realizou uma exposição de trabalhos de associados do Grupo de Trabalhos Manuais, 

Workshop com a actuação do Grupo de Cavaquinhos, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; 

  Participou na ação de sensibilização, “Pensas logo Existes”, através da atuação do Grupo de 

Cavaquinhos na Freguesia de S. Pedro D´Este em Braga; 

   Em cooperação com a ADOC realizou uma exposição de trabalhos de associados do Grupo de 

Trabalhos Manuais no dia Internacional do Voluntariado na Escola de Enfermagem, promovida 

pelo Banco Local de Voluntariado; 

 Participação no colóquio “Temática da Deficiência”, organizado pela Escola Superior de 

Enfermagem da Universidade do Minho; Na Escola Profissional Profitecla sobre “O Papel das 

associações no Desenvolvimento do Turismo na Cidade” e na Universidade Católica sobre “O 

Turismo Acessível em Braga – Dificuldades e Desafios”. 

 Delegação Local de Cascais 

 Continuação do Projecto Guardiões da Acessibilidade. 

 Continuação da participação no Projecto com as escolas “Juntos pintámos o Céu”. 

 Em parceria com o CRID e com o apoio da Direcção Geral da Saúde tem um projecto pontual 

“Entretanto Nós” que visa a sensibilização da comunidade escolar para a área da deficiência 

mental; 

 Delegação Local de Chaves 

 Participação no Seminário Regional do Alto Tâmega “Cooperação/Empreendedorismo/ 

Inovação, novo rumo a Norte”; 

 Organização da Marcha das Comemorações do 25 de Abril; 
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 Participação no Workshop sobre os métodos de empregabilidade e técnicas de inserção no 

mercado de trabalho, promovido pela Chaves Social; 

 Realização no XII Congresso Nacional De Deficientes, promovido pela CNOD; 

 Participação nas Comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência alusiva a 

discriminação e preconceito, no Hospital Distrital de Chaves. 

 Delegação Distrital de Évora 

 Realização de colóquio “40 Anos da Constituição, 40 Anos do Poder Local Democrático – 

Trajetória Inclusiva”; 

 Delegação Distrital de Leiria 

 Participação na Dança Terapia da Associação de Dança de Leiria; 

 Participação em palestra e demonstração da modalidade desportiva de basquetebol em 

cadeira de rodas no Agrupamento de Escolas Frei Estêvão Martins, Escola da Figueira da Foz; 

  Participação nas Comemorações do 25 de Abril no Teatro Miguel Franco, em Leiria; 

 Participação na XVII Gala da Região de Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria; 

 Participação na exposição “Arte de Pintar o Vidro” de Olinda Colaço, no Museu do Vidro da 

Marinha Grande; 

 Participação na inauguração do evento “Leiria sobre rodas 2016”, em Leiria; 

 Participação na Feira do Livro “Artes e Músicas”, no Jardim Luís de Camões; 

 Participação na exposição de fotografias do autor Marcelino Matos “Ver mais além” na 

Marinha Grande; 

 Apresentação e participação na exposição de fotografias no teatro José Lúcio da Silva em 

Leiria; 

 Participação na VII Gala de Inclusão do IPL no Teatro José Lúcio da Silva; 

 Dinamizou a I Gala de Solidariedade. 

 Delegação Distrital do Paredes 

 Participação na Marcha das Comemorações do 25 de Abril, organizada pela APD Chaves; 

 Participação na Homenagem para distinguir personalidades e instituições que se destacam no 

panorama concelhio; 

 Participação no evento Encontro de Artes - Teatro de Rua; 

 Participação na V Gala do Desporto do Concelho de Paredes;  

 Participação na Cerimónia na Rota dos Móveis promovida pela CM Paredes, comemorações 

do Dia das Pessoas com Deficiência;  
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 Delegação Distrital do Porto 

 Participação na Audição sobre “Pobreza e Desigualdades Sociais”, promovida pelo PCP; 

 Participou na 2ª Conferência de Gaia “Fórum Social”, uma iniciativa organizada pela CM de 

Vila Nova de Gaia e pela Direação Editorial do Jornal de Noticias; 

 Participação na apresentação do Projeto “UPClérigos”; 

 Participação na sessão de apresentação pública do projeto CLS - Porto; 

 Participação na visita ao espaço do CLS – Porto; 

 Participação na IV Edição do Concurso Municipal “Escola Para Todos”, promovida pela 

Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência do Porto; 

 Participação no Seminário “Que Igualdade Temos? Que Igualdade Queremos?”; 

 Participação na visita ao espaço do CLS – Porto; 

 Participação no Plenário Extraordinário do Conselho Local de Ação Social de Vila Nova de 

Gaia”; 

 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Organizou as “VI Jornadas APD-Madeira”; 

 Participou em acções de sensibilização nas escolas no âmbito da campanha “Dê uma tampa à 

indiferença” 

 Realizou várias ações de sensibilização nas áreas desportivas; 

 Realizou ações de sensibilização e reuniões de consciencialização com entidades oficiais, 

públicas e privadas; 

 Participação no VI Jornadas APD 

 Participação na Semana da Mobilidade; 

 Participou em ações de sensibilização em escolas no âmbito da Semana Regional da Pessoa 

com Necessidades Especiais; 

 Realização de uma exposição de Fotografia no Centro Comercial LA Vie Funchal. 

 Delegação Local de São Miguel 

 Participação na campanha de Sensibilização referente “Dia Mundial do Cancro”; 

 Participação na campanha de Sensibilização referente “Dia Mundial da Doença Coronária”; 

 Participação na campanha de sensibilização referente “Dia Mundial do Rim”; 

 Participação no Dia Mundial Sem Tabaco; 

 Participação na campanha de sensibilização referente a “Inclusão”, na Escola Secundária Vila 

Franca do Campo; 
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 Adesão à Campanha: Mês da Sensibilização ao Autismo “Acedam a Luz Azul”; 

 Participação na campanha “Viver + e Melhor – Uma vida sem Tabaco”;  

 Participação na recolha de bens alimentares a favor do Banco Alimentar; 

 Criação de calendários alusivos ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 

 Manteve a campanha de sensibilização “cartão/mensagem” o qual tem sido colocado nas 

viaturas que se encontram indevidamente estacionadas; 

 Realização de uma Ação de Sensibilização no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência. 

 Delegação Local de Seixal 

 Participação nas comemorações do 25 de Abril; 

 Participação nas comemorações do 168º Aniversário da Sociedade Filarmónica Democrática 

Timbre Seixalense; 

 Participação no Congresso da CNOD; 

 Participaçã nas Seixalíadas. 

  Delegação Distrital de Setúbal 

 Manteve o projecto “Tampinhas –T” para atribuição de equipamentos ortopédicos. 

 Delegação Local de Sintra 

 Interveio, no âmbito da eliminação de barreiras arquitectónicas, tendo por base garantir a 

acessibilidade das pessoas com deficiência; 

 

8. Comunicação social 

 

Jornal Associação – foi nomeado um novo Diretor do jornal Associação – Helena Rato que se 

propôs incentivar a participação das delegações na feitura do Jornal e dar mais visibilidade à 

prática do desporto, embora mantendo o linha editorial da direção anterior. 

 Em 2016, a Direção Nacional foi muito solicitada pelos órgãos de comunicação social, sobre 

matérias diversas, devido às alterações positivas que o Governo atual introduziu na área da 

deficiência. 

 Foram elaborados comunicados regulares, que foram distribuídos à imprensa e publicados 

no jornal Associação, no Facebook e página da APD. 

 Realização da 8.ª Edição Prémio Dignitas, que distinguiu os melhores trabalhos publicados 

em 2015, relativos à deficiência. 
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 Elaboração e publicação do jornal Associação. 

 Edição da página do Facebook da APD. 

 Manteve a participação regular na edição digital da revista Plural&Singular. 

 Publicou um artigo de opinião no jornal Público assinalando o Dia Internacional das Pessoas 

com Deficiência. 

 Foi emitido na RTP1 em Dezembro o Tempo de Antena da APD. 

 Participou no trabalho da RTP: "10 associações, 10 ideias", destinado a assinalar o Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência. 

 Delegação Local de Amarante 

 Divulgação de noticias através da imprensa escrita, televisão, rádio e painel Outdoor Led. 

 Delegação Local de Chaves 

 Entrevista na Rádio Larouco alusiva ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 

 Delegação Distrital de Évora   

 Emitiu vários comunicados para a Comunicação Social. 

 Delegação Distrital de Leiria 

 Manteve o contacto regular com a imprensa escrita e rádios locais, no sentido de divulgar as 

actividades da delegação e denunciar os problemas das pessoas com deficiência a nível 

regional; 

 Entrevista na Rádio Liz de Leiria. 

 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Tiverem contacto regular com a comunicação social regional (Jornais Locais e RTP Madeira)2, 

consequência da realização de actividades e entrega de material ortopédico. 

  Delegação Local de São Miguel 

  Entrevista da Vice-Presidente à Rádio Atlântida sobre o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência; 

 Delegação Local de Sintra 

  Entrevista a um atleta da equipa APD – Sintra À Bola TV sobre a modalidade de Basquetebol 

em Cadeira de Rodas. 

 Entrevista a uma atleta da equipa APD – Sintra ai Jornal Desportivo de Sintra sobre a 

realidade da modalidade de Basquetebol Feminino em Cadeira de Rodas no nosso país.  
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9. Atividades culturais e recreativas 

 

 Delegação Local de Amadora 

 Tarde de Fados; 

 Excursão a Cascais; 

 Almoço/convívio no 33º Aniversário; 

 Praia Acessível – acompanhamento de sócios à praia de Carcavelos  

 Feira de Artesanato de Moura; 

 São Martinho; 

 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; 

 Festa de Natal; 

 Delegação Local de Amarante 

 Jantar de Natal 

 Delegação Distrital de Braga 

 Encontro de Carnaval 

 Passeio anual a Santiago de Compostela; 

 Colónia de Férias na Praia da Arvore; 

 Encontro anual na Praia Fluvial de Merelim; 

 Magusto; 

  Convívio de Natal; 

 Festa de Natal. 

 Manteve os ensaios do Grupo de Cavaquinhos e os encontros semanais do grupo de 

bordados. 

 Participação na actividade “Do Salão à Discoteca”, no Dia Internacional da Mulher e Convívio 

na Quinta da Malafaia. 

 Delegação Local de Cascais 

  Manteve as actividades: artes plásticas, informática, iniciação ao teatro, às artes decorativas 

e artesanato. 

  Delegação Local de Chaves 

 Participação na Cerimónia de abertura do certame “Sabores de Chaves, Feira do Fumeiro”; 

 Realizou passeio convívio Marcha da Liberdade e percurso pedonal às Caldas; 
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 Passeio e lanche com os atletas de Basquetebol na barragem das Nogueirinhas/Mairos; 

 Passeio de sócios e amigos à praia fluvial do Azibo – Macedo de Cavaleiros; 

  Jantar de Natal. 

 Delegação Distrital de Leiria 

  Realizou o “Torneio de Cartas”; 

  Realizou a “Oficina de Trabalhos Manuais”; 

  Levou a efeito o Magusto; 

  Presença na Aldeia de Natal de Leiria; 

  Realizou o almoço/convívio para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.  

 Delegação Local de Paredes 

 Passeio a Ponte de Lima; 

 Encontro de Amigos no CRPG de Gaia; 

 Realização de Passeio à praia de Azibo em Macedo de Cavaleiros; 

 Encontro de Amigos na Colonia de Férias Esposende; 

 Realização de uma festa convívio em Santiago - Penafiel; 

 Participação no convívio realizado para sócios e amigos em Barcelos – Quinta do Marachão; 

 Realização de Passeio a Miranda do Corvo; 

 Realização do Magusto; 

 Realização do Jantar de Aniversário da Delegação; 

 Participação no Jantar de Aniversário e Natal da ADM Barcelos; 

 Realização do Jantar de fim de época da equipa BCR; 

 Realização do Jantar com direção APD Paredes; 

 Participação do concerto Agir. 

 Delegação Distrital do Porto 

Realizou: 

  Almoços/Convívios realizados nos segundos sábados de cada mês; 

  S. Martinho;  

 Exposições e venda de Natal “Arca de Natal”, patente no Átrio da Estação de S. Bento; 

 Jantar de Natal para os Funcionários e Dirigentes e Festa de Natal.   

 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Participação no Espectáculo Circo; 

 Participação no Desfile de Carnaval; 
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 Participação no Almoço Geringonça; 

 Participação na Festa de Desporto Escolar; 

 Participação nas Marchas Populares; 

 Participação nas comemorações do Dia do Vizinho; 

 Organização do IV Passeio Inclusivo de Jipes pelas Serras; 

 Jogos de domino e cartas semanalmente; 

 Realização de um Jantar Solidário de Natal. 

 

 Delegação Local de São Miguel 

  Realização da Festa de Natal. 

 

 Delegação Local do Seixal 

 Participação no 168º Aniversário da Sociedade Filarmónica Timbre Seixalense; 

 Representação nas Festas Populares de Arrentela. 

 

 Delegação Local de Sintra 

  Organizou o Encontro/Convívio no âmbito do Dia Internacional das pessoas com Deficiência; 

 

10. Atividade desportiva 

 

 Iniciativas de âmbito nacional 

 

Organizadas pela APD 

     11º Torneio Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas – Delegação Distrital de Setúbal. 

     

Organizadas pela ANDDEMOT 

      Campeonato Nacional de Basquetebol 

      Taça de Portugal de Basquetebol 

      Super Taça 

      Torneio de Abertura de Basquetebol 

      Estágio da Seleção Nacional de Basquetebol 
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Organizadas pela FAP 

      Campeonato Nacional de Andebol ACR4 e ACR7 

      Taça de Portugal de Andebol 

      Supertaça de Portugal de Andebol 

 

  Organizadas por outras entidades 

      1º Campeonato Nacional de Futebol de Mesa (Matraquilhos) 

  

 Iniciativas de âmbito regional/local 

 

Organizadas pela APD 

    Iniciação à prática do Snagolfe – Departamento de Desporto de Braga 

    Caminhada das comemorações do 25 de Abril – Delegação Local de Chaves 

    IV Torneio Solidário de Basquetebol Aquático – Região Autónoma da Madeira 

     Torneio de Basquetebol em cadeira de Rodas (Encontro Desportivo – Comemorações do 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência) – Departamento de Desporto de Sintra 

    

Organizadas pelas delegações da APD em parceria com outras entidades 

     Meia Finais – Grupo Norte da Taça de Portugal de andebol em cadeira de rodas ACR4 e 

ACR7 – Delegação Distrital de Paredes 

 

Organizadas por outras entidades 

     Prova de atletismo adaptado na Covilhã 

     Meia Maratona do Douro Vinhateiro 

     Portucale 2016 

     Torneio de Ténis de Mesa Adaptado 

     5º Grande Prémio de Atletismo Albufeira do Tâmega, Marco de Canavezes 

     Torneio de Andebol em cadeira de rodas da FAEUP  

 

 Iniciativas de âmbito internacional 

 

Organizadas pela APD 

 16º Torneio Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas - Departamento de 

Desporto de Lisboa 
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Organizadas por outras entidades 

     

    Meia Maratona Internacional de Lisboa 

    Campeonato da Europa de Basquetebol em cadeira de rodas – Divisão B 

 

 Iniciativas de sensibilização e recreação 

    

Organizadas pelas delegações da APD em parceria com outras entidades 

 

      Demostração de Voleibol sentado a convite da Federação Portuguesa de Voleibol 

 Torneio de Natal de Basquetebol em cadeira de rodas – Departamento de Desporto de 

Paredes 

     

 Organizadas por outras entidades 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola Secundária de Miraflores. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Centro Social da Musgueira. 

      Demonstração de andebol em cadeira de rodas – Faculdade de Motricidade Humana. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Agrupamento de Escolas Prof. 

Agostinho da Silva. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Junta de Freguesia de Santa Maria de 

Belém (Casa Pia de Lisboa). 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola Internacional St Dominic’s. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Instituto Superior de Medicina 

           Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas - Na Av. Central ao abrigo do 

projeto “Mexe-te Braga”. 

           Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – 2ªs Olimpíadas da Universidade 

do Minho. 

          Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Escola Francisco de Holanda e 

Escola Secundária Martins Sarmento, em Guimarães; Escola Secundária Júlio Dinis, em Ovar; 

Escola Secundária Francisco Sanches, em Braga; Escola Secundária Mário Fonseca, em Lousada; 

Escola Secundária Póvoa de Lanhoso e Escola E/B 2/3 de Amares. 

        Realização de atividades com quatro turmas do curso de Técnicos de Exercício Físico da 

CEFAD. 
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     Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Agrupamento de Escolas Frei Estevão 

Martins – Leiria. 

     Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Agrupamento de Escolas da Figueira 

da Foz. 

     Demonstração de desporto adaptado – Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte. 

     Demonstração de desporto adaptado – Escola Básica 2/3 Guilherme Stephens 

     Demonstração de desporto adaptado – Agrupamento de Escolas da Guia. 

     Demonstração de desporto adaptado – Aldeia Natal em Leiria. 

     Ações de Sensibilização de natação, boccia, voleibol sentado, atletismo e ténis de mesa – 

Região Autónoma da Madeira. 

     Participação no IV Passeio Inclusivo de Jipes; I Bikery Tour; II Caminhada Solidário da Arca 

da AJUDA; Atividade de Ténis de Mesa – Região Autónoma da Madeira. 

      Demonstração de Esgrima em cadeira de rodas (La Vie Funchal) – Região Autónoma da 

Madeira. 

      Demonstração de Boccia e Ténis de Mesa – Região Autónoma da Madeira. 

      Jogos de dominó e cartas – Delegação da Região Autónoma da Madeira. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola Secundária de Lousada – 

Departamento de Desporto de Paredes. 

      Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas em Alpendurada – Departamento de 

Desporto de Paredes. 

      Jogo de basquetebol em cadeira de rodas com a equipa de Ferrol – Departamento de 

Desporto de Paredes. 

      Demonstração de andebol em cadeira de rodas integrado nas comemorações do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência – Escola EB 2,3 do Agrupamento de Escola João da 

Silva Correia. 

 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Finais Distritais dos escalões de Jovens 

da Associação de Basquetebol de Lisboa. 

    Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Escola Ferreira de Castro (Sintra) 

     Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola de Oeiras – International 

School. 

 

 


