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Apresentação 
Disposições estatutárias: 

Âmbito 

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

jurídica e tem a nacionalidade portuguesa. 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. 

 

Objetivos  

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

liberdades fundamentais das pessoas com deficiência portuguesas. 

 

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

Em 2009 Agraciada com o Prémio Direitos Humanos 2009

Em 2014 atribuído o título de Membro-Honorário da Ordem do Mérito da República
Portuguesa
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A APD está filiada:   

 A nível nacional: Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, Associação de 

Basquetebol de Lisboa, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e 

Desporto, Conselho Português para a Paz e Cooperação, Federação de Andebol de 

Portugal e Federação Portuguesa de Basquetebol.  

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

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

 

 

Caracterização de Sócios    

Desde a sua fundação fizeram-se sócios 26.664 pessoas. Na Associação pode inscrever-se 

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

          

    

  

Motora 
49%

Sensorial
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Orgânica
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Mental
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Multideficiência
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Outras
40%
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Licenciatura Sem escolaridade Escolaridade obrigatória Escolaridade básica
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A APD tem dezasseis delegações, duas das quais nas regiões autónomas. 

 

 

Possui uma escola de desporto, que integra 105 atletas em diversas modalidades, entre as 

quais basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, andebol em cadeira de rodas, remo 

adaptado, golf adaptado, natação, ténis de mesa. 

 

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

Associação conta com os gabinetes de Apoio Social, Jurídico e de Acessibilidade, na Sede 

Nacional e delegações. Presta ainda apoio psicológico. 

 

 

  

Delegações Locais – Chaves; Amarante; 

Paredes; Figueira da Foz; Seixal; Cascais; Sintra; São 

Miguel; Região Autónoma da Madeira; 

  Delegações Distritais – Braga; Porto; Castelo 

Branco; Leiria; Amadora; Setúbal; Évora; 

 Sede Nacional – Lisboa; 
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Introdução 
 
Por força da pandemia Covid-19, muitas das iniciativas, previstas pela APD ou em que seria 

convidada a intervir, acabaram por ficar adiadas por tempo indeterminado. Perante mais um ano 

incerto e atípico, a atividade associativa ficou concentrada no apoio e informação aos associados, 

pessoas com deficiência e/ou seus familiares, delegações e entidades publicas e privadas.  
 
Aos poucos a atividade foi sendo retomada, através dos meios digitais. Assim, foram promovidas 

as reuniões a que se encontra obrigada estatutariamente e a participação em reuniões promovidas 

por outras organizações não-governamentais, entidades públicas e retomas dos grupos de 

trabalho institucionais, em plataformas virtuais. 

 

O ano de 2021 ficou marcado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apoio financeiro para 

a retoma da economia e apoio à sociedade. Um plano muito promissor, considerando a dotação 

orçamental, mas desproporcional no investimento entre as áreas apresentadas, nomeadamente 

entre a área social e as áreas de transição climática e transição digital. A crise causada na sequência 

da pandemia à Covid-19 aumentou e agravou as vulnerabilidades sociais das pessoas com 

deficiência que não estão devidamente contempladas no PRR.  

 

No âmbito laboral foi, essencialmente, mantido o trabalho à distância, tendo a APD assegurado a 

participação nos grupos de trabalho de que faz parte, apresentado propostas de melhoria dos 

documentos cuja apreciação lhe foi solicitada, como foi o caso do estudo do governo sobre 

antecipação da reforma para pessoas com deficiência.  

 

No âmbito financeiro, a pandemia COVID 19 teve um impacto negativo sobre as receitas próprias 

da APD, com destaque para a diminuição das receitas em doações e quotas dos sócios. 

Consequentemente, apesar de a APD ter recebido apoio financeiro para o funcionamento, 

concedido pelo INR, I.P. ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de Julho, 

agravou-se a instabilidade financeira, chegando a levantarem-se problemas ao nível do pagamento 

dos salários aos trabalhadores da Sede e dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores da 

Delegação da Amadora. Contudo, a organização fez um esforço para dar cumprimento a todas as 

suas obrigações legais e manter os seus trabalhadores de forma a dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido pela APD, ficando por cumprir cabalmente o pagamento dos subsídios aos 

trabalhadores da Amadora. De referir, ainda, que a APD não conseguiu levar a cabo o projeto 

apresentado ao INR, no âmbito do desporto, devido à dificuldade de execução pelos 

condicionalismos derivados da pandemia.   

 

No final do ano, com o objetivo de fomentar a aproximação da APD aos seus associados e para 

assinalar o início das Comemorações do seu 50º aniversário, foi realizado um Concerto de Natal 

no Auditório do Pavilhão dos Bombeiros de Sacavém que contou com a atuação graciosa do Coro 

Lopes-Graça.  
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Gabinetes 
Atendimentos 

Durante o ano de 2021 a distribuição dos contactos foi essencialmente por telefone, seguindo-se 

as solicitações por correio eletrónico. Nalgumas situações e sempre que possível foi realizado 

atendimento presencial, cumprindo-se as regras da Direção Geral de Saúde. 

 

Delegação Local da Amadora: Os gabinetes de Psicologia, Serviço Social e Aconselhamento Jurídico 

realizam um total de 114 atendimentos e respetivo acompanhamento de outras pessoas com 

deficiência encaminhadas por outras entidades durante o ano de 2021.  

Delegação Local da Chaves: Os gabinetes de Psicologia, Serviço Social e Aconselhamento Jurídico 

realizam um total de 90 atendimentos e respetivo acompanhamento de outras pessoas com 

deficiência encaminhadas por outras entidades durante o ano de 2021. 

 

 GABINETES DE APOIO SOCIAL 

Delegação Assunto 
Número 

atendimentos 
Informações 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

Prestações 
Sociais 

367 

Relativamente às Prestações Sociais, 
continua a prevalecer o pedido de 
informação sobre a Prestação Social 
para a Inclusão e resolução sobre os 
processos pendentes. 
Pensão de Invalidez, Complemento 
por Dependência e Subsídio por 
Assistência à 3ª Pessoa. 
Em 2021 verificou-se um aumento 
significativo de pedido de informações 
sobre o Estatuto do Cuidador 
Informal. 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

Juntas médicas/ 
atestado de 
incapacidade 

109 

As juntas médicas continuaram 
suspensas e não foram realizadas 
devido à pandemia, muitas das 
pessoas ficaram sem acesso ao 
atestado de incapacidade e impedidas 
de acederem a direitos consagrados. 
Informação sobre a aquisição do 
AMIM e verificação dos 
condicionalismos para obter os 
benefícios fiscais, acompanhamento 
da legislação de prorrogação dos 
prazos dos AMIM 

Apoio 
psicossocial 103 

Acompanhamento psicossocial de 
alguns associados há vários anos 
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Benefícios Fiscais 
 

95 

Os atendimentos sobre os Benefícios 
Fiscais para as pessoas com 
Deficiência, incidiu mais sobre 
Aquisição de Veículo (ISV), Imposto 
Único de Circulação (IUC) Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. IRS e o Regime de 
concessão de crédito bonificado à 
habitação a pessoa com deficiência.  
 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

 
Emprego/Formação 
Profissional 

83 

Os atendimentos incidiram sobre as 
ofertas disponíveis na Plataforma 
Emprego, procura de emprego; quota 
de emprego na função publica e/ou 
sector privado, informações gerais 
sobre Incentivos às entidades 
empregadoras. Marcação de reuniões 
com empresas interessadas no projeto 
“Plataforma Emprego”. Houve 
articulação com o gabinete jurídico, 
sempre que necessário. Durante 2021 
surgiram vários pedidos de informação 
de cidadãos brasileiros sobre o 
mercado de trabalho em Portugal. 

Reforma antecipada 
para pessoas com 
deficiência 

72 

Durante 2021, esta foi a questão mais 
colocada devido à discussão e 
apresentação de propostas legislativas 
na Assembleia da República sobre a 
antecipação da idade da reforma para 
pessoas com deficiência. 

Saúde 
 

68 

Na área da Saúde prevaleceu a 
informação sobre a isenção das taxas 
moderadoras, o transporte não 
urgente de doentes, juntas médicas, 
informações sobre o processo de 
obtenção do atestado médico 
multiusos e marcação de consultas de 
especialidade. 

Instituições 

53 

O Gabinete de Serviço Social foi 
solicitado diversas vezes por pais, 
familiares e mesmo outras instituições 
que procuravam instituições para 
crianças/jovens/ adultos com 
deficiência, em particular Instituições 
que tenham valências de Lar 
Residencial e CAO para a área da 
deficiência. 

Aquisição de viatura 

48 

Condições legais para obter isenção de 
ISV e IVA; procedimentos e 
documentos necessários junto da 
Alfândegas esclarecimentos sobre a 
validade dos atestados para este 
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benefício. Quais os valores das 
isenções (IVA e ISV);  
 

Legislação 

41 

A totalidade dos atendimentos referiu-
se ao envio da Legislação aplicada aos 
Direitos e Benefícios para as Pessoas 
com Deficiência; 
 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

 
Produtos de Apoio 

30 

Em relação aos Produtos de Apoio a 
maioria dos atendimentos estiveram 
relacionados com o apoio para fraldas 
e aquisição de cadeiras de rodas 
manuais. Articulação com o gabinete 
de acessibilidades sempre que 
necessário no sentido de resolução 
mais rápido junto do CAPA; 

Habitação/Arrendame
nto 
 29 

Informações sobre as novas regras dos 
contratos de arrendamento e crédito à 
habitação para pessoas com 
deficiência; houve colaboração com o 
Gabinete Jurídico; 

Cartão de 
Estacionamento 
 

24 

A totalidade dos atendimentos incidiu 
sobre o processo de requisição do 
cartão de estacionamento através do 
IMT; 

Trabalho/teletrabalho 

16 

Questões relacionadas com o 
teletrabalho obrigatório em tempo de 
pandemia; contratos de trabalho, 
articulação com o Gabinete Jurídico e 
o envio da legislação; 

Estatuto do cuidador 

19 

Esclarecimentos sobre o Estatuto do 
cuidador, que ainda se encontra numa 
fase muito embrionária e não atinge 
todos os cidadãos portugueses. 

Modelo de Apoio à 
Vida Independente 
 

20 
Aumento significativo durante o ano 
de 2021 sobre o funcionamento e 
inscrição nos CAVIS. 

 
Adaptações 

2 

A totalidade dos atendimentos está 
relacionada com a adaptação de 
veículos. Em articulação com o 
Gabinete de Acessibilidades. 

Outros 

42 

Questões sobre a prioridade no 
atendimento, renovação da carta de 
condução, transportes, 
acessibilidade, vida independente, 
entre outros 

Total 1221 

Delegações 
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B
ra

ga
 

Acompanhamento Social 
 
Informar e apoiar pessoas com deficiência e/ou doença crónica com carácter 

degenerativo e as suas famílias na resolução de problemas e no alcance pleno 

da cidadania e participação social; 

Houve necessidade de esclarecer dúvidas face a processos submetidos e com 

resposta de indeferimento; de obter apoio de respostas sociais, nomeadamente 

Centro de Dia, SAD ou CAO e apoio do programa CAVI; estruturação de pedidos 

para alcance de produtos de apoio, mediação com associações e entidades 

prescritoras e articulação dos recursos humanos do Hospital de Braga; mediar e 

sensibilizar os poderes públicos e privados para o alcance do direito de 

acessibilidade nos espaços. 

Manter o acompanhamento social nos processos a sócios que fazem uma 

procura regular á nossa associação; 

Promover ativamente a inclusão sócio cultural das pessoas com deficiência e/ou 

doença crónica, neste objetivo foram desenvolvidas atividades lúdicas e/ou 

culturais e sensibilização face a condições de não acessibilidade dos espaços que 

devem estar disponíveis para todos os cidadãos; 

Promover ativamente a inclusão profissional das pessoas com deficiência e/ou 

doença crónica - foi realizada a mediação com IEFP, bem como apoio ao nível 

informático para candidaturas, GIP e Centros de Formação; articulação com 

associações de apoio á empregabilidade para dar a conhecer as necessidades 

existentes da nossa associação e informar as pessoas que estão nessa procura 

bem como a comunidade que acompanha as nossas redes de divulgação. 

Sensibilizar a comunidade para a temática da deficiência – organização de 

atividades de informação para técnicos e de sensibilização á comunidade; 

Prestado apoio emocional durante tempo de pandemia aos sócios mais isolados 

que regularmente solicitam a integração em atividades para quebrar o 

isolamento. Mediar a solicitação do pedido de aconselhamento jurídico.  

Le
ir

ia
 

Participação em 
reuniões diversas, 
nomeadamente do 
CLAS sobre 
problemáticas sociais 
dos concelhos 

9 

Apresentação de problemáticas 

atuais; participação nos projetos do 

CLAS; conhecimento e aprovação 

de novos elementos, entre outros. 

Aquisição de 

prestações sociais 

7 

Apoio e acompanhamento no 
processo de pedido de prestações 
sociais; 
Preenchimento dos 
requerimentos; 
Contactos com vários técnicos da 

segurança social. 

Candidaturas para 
apoios; apoios sociais, 

6 
Efetuados contactos com várias 
entidades públicas e privadas; 
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segurança social 
(prestações sociais e 
produtos de apoio); 
Câmaras Municipais 

Elaboração de candidaturas; 
informações; respostas à 
solicitações. 

Encaminhamento 
para outras respostas 
sociais 

5 

Encaminhamento para as 
respostas sociais mais adequadas 
tendo em conta as necessidades 
de cada associado; 
Contacto com as respostas sociais, 
apoio e encaminhamento dos 
casos. 

Aquisição de produtos 

de apoio 

4 

Apoio e acompanhamento no 
processo Sistema de Atribuição de 
Produtos de Apoio (SAPA); 
Contactos com entidades para 
obtenção de orçamentos; 
Pedido de consultas nos Centros 
Prescritores das áreas de 
residência para processo SAPA; 
Contactos com a Técnico do ISS de 
Leiria que acompanha os 
processos de aquisição de 
produtos de apoio. 

Elaboração de pedidos 
de apoio nas juntas de 
freguesias 

2 
Pedidos de apoio financeiros para 
pessoas com carência económica. 

P
ar

ed
es

 

Centro de Atendimento de Apoio Social: funcionou até ao início de maio e foi um 
serviço que se caracterizou pelo atendimento, acompanhamento e intervenção 
social assente em competências como a articulação e a mediação entre serviços 
e as pessoas com deficiência e respetivas famílias. 
 
Centrou a sua intervenção na pessoa com deficiência que necessita de ajuda, em 
interação com a sua rede pessoal e comunitária, tendo como valores 
fundamentais: o respeito pela dignidade humana, igualdade de direitos, 
oportunidades e a liberdade de opção. 
Não foi possível dar continuidade a este serviço devido à situação económica, 
mas é um objetivo para o futuro, preferencialmente com pelo menos uma pessoa 
formada na área social, tal como anteriormente. 
 

P
o

rt
o

 

O Centro de Atendimento de Apoio Social: é uma resposta dirigida a todas as 
pessoas com deficiência, bem como seus familiares e cuidadores. Onde é 
realizado um diagnóstico social que poderá implicar a articulação com os outros 
profissionais afetos ao CA, composto por uma equipa multidisciplinar, ou passar 
pelo encaminhamento/colaboração com outras instituições do meio envolvente.  
 
Em consonância com o ano transato a maioria dos contactos, em 2021, esteve 
relacionada com informações legislativas, relacionados com os decretos do 
Estado de Emergência, Estatuto do Cuidador Informal, apoios e respostas sociais 
no âmbito da prestação de cuidados a pessoas com deficiências. A forma 
preferencial de contato com o CA à semelhança aos anos anteriores, é o telefone, 
verificando um aumento muito significativo dos contactos por e-mail.  
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As pessoas do grupo etário 35 a 49 anos, foram as que mais contactos nos 
solicitaram, coincidindo com os grupos em idade ativa e muitos com filhos em 
idade escolar e onde se refletiu um maior impacto da atual conjuntura 
socioeconómica. Sendo que a maioria solicitava esclarecimentos relacionados 
com as alterações legislativas.  
 
Do mesmo modo foi realizado o esclarecimento/ aconselhamento sobre os 
direitos da pessoa com deficiência, e em muitos casos dos seus familiares, 
capacitando-os para ações que promovam a sua qualidade de vida 
 
O sexo masculino (51%) continuou a ser aquele que apresenta a maioria das 
questões. A maioria das solicitações foram realizadas por pessoas com 
deficiência Motora (43%), em semelhança com os anos anteriores. 
 
Foi concluído que, tal como em anos anteriores, a maioria das solicitações foram 
de pessoas residentes na área metropolitana do Porto, cidades de Porto (48%) e 
Gaia (26%), onde a APD dispõe de polos de atendimento.  
 
O Serviço Social teve um papel central na elaboração de candidaturas a projetos 
financiados, sejam eles de carácter local ou nacional. 
 

Se
tú

b
al

 

Prestação Social para a 
Inclusão 

6 
Informações sobre a prestação 
social e resolução do processo 
na Segurança Social. 

Informações sobre 
Cartão de 
estacionamento/IUC 

2 

Informação sobre a isenção do 
IUC e pedido de ajuda no 
processo de aquisição do Cartão 
de Estacionamento. 

Prestações Sociais 4 

Informações sobre as 
prestações sociais da segurança 
Social, tais como, o Apoio à 
Terceira Pessoa, Complemento 
por dependência e outros. 

Emprego 1 

Informações sobre apoios à 
contratação de pessoas com 
deficiência e quais as empresas. 

Produtos de Apoio  
1 

Informações sobre a aquisição 
de Produtos de Apoio. 

Acessibilidades 1 Pedido de visita domiciliária 
para relatório técnico. 
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 GABINETE DE ACESSIBILIDADE 

Atende os associados, pessoas com deficiência e entidades públicas e privadas: 

Causa 
Número de 

atendimentos 
Informação 

Produtos de apoio 

56 

O Gabinete de Acessibilidade apoia na 
explicação do processo de pedido de 
produto de apoio, acompanha o processo, 
e como membro participativo nas 
reuniões do CAPA – Comissão de 
Acompanhamento dos Produtos de Apoio, 
apresenta casos concretos para resolução. 
Informações sobre produtos, sobre 
centros prescritores e lista homologada; 

Adaptações 

54 

A maioria dos atendimentos concentram-
se na adaptação da habitação, instalações 
sanitárias, espaços comuns, entradas das 
habitações; Adaptações automóveis para 
a condução;  

Cartão de estacionamento 
/ Lugar de 
estacionamento 

33 

Com os pedidos a serem realizados em 
formato digital, muitas pessoas recorrem 
aos serviços para ajudar na realização do 
pedido de cartão de estacionamento; 
Apoio no pedido de lugar junto da 
habitação, recorrer de multas passados 
pelos agentes não verificarem a 
existência de cartão e apoio para 
combater a ocupação indevida; 

Exposição/Reclamação 
Acessibilidade 

25 

As reclamações incidem sobretudo na 
inacessibilidade de serviços públicos, seja 
no espaço físico ou no formato virtual no 
acesso à informação e ao atendimento; 
 

Lugar de Estacionamento 

23 

A maioria dos contactos surgiu pelo 
estacionamento abusivo de terceiros, 
contudo a permissão de estacionar em 
qualquer lugar reservado pelos detentores 
do dístico de estacionamento, mesmo no 
caso em que estes lugares tenham sido 
solicitados individualmente colocaram 
graves problemas pelo que foi solicitado 
ao Ministério da Administração Interna 
alteração do Código da Estrada que 
permita a colocação do número do dístico 
de estacionamento nos locais de 
residência e de trabalho das pessoas que 
os tiverem solicitado, proibindo a sua 
utilização por terceiros.  

Emprego/ formação 
profissional 15 

O Gabinete de Acessibilidade trabalha 
com os gabinetes de apoio social no portal 
de emprego da página da APD, tanto 
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colocando as ofertas das empresas como 
os currículos dos candidatos, esclarece e 
aconselha as empresas sobre a adaptação 
do posto de trabalho; 

Acessos a Edifícios 

14 

Os contactos incidem sobretudo nos 
acessos às entradas dos edifícios 
particulares e pedidos de apoio para 
escolher a melhor solução a aplicar. 
Diversas entidades públicas e privadas 
solicitam apoio informativo sobre normas 
técnicas de acessibilidade; 

Soluções de acesso 
web/Digital 

13 

O gabinete deu informações sobre como 
tornar acessíveis as páginas web e 
apresentou algumas soluções de 
adaptação de algumas aplicações 
institucionais para maior facilidade de 
utilização por todos;  

Acessos a Transportes 

12 

Exposições sobre a falta de condições no 
acesso a transportes públicos, pela 
ausência de viaturas adaptadas ou avaria 
das existentes; 

Acessos via pública 
11 

Pedidos de informação sobre aplicação 
das normas técnicas, características e 
dimensões dos espaços;  

Prestação Social para a 
Inclusão 

7 

Os gabinetes técnicos analisaram em 
conjunto as condições de atribuição da PSI 
pelo que o gabinete de acessibilidade 
também prestou informações sobre esta 
matéria na impossibilidade de 
atendimento por parte do gabinete do 
apoio social 

Legislação 
6 

Esclarecimentos sobre legislação no 
âmbito da acessibilidade, produtos de 
apoio e apoios sociais; 

Educação 

4 

Pedidos relacionados com a necessidade 
de acessos à escola, frequência de 
terapias, adaptação dos materiais. 
Articulação com o gabinete de serviço 
social; 

Outros 

21 

Atestado de Incapacidade, benefícios 
fiscais, prioridade no atendimento, 
transporte não urgente, isenção de taxas 
moderadoras, quota de emprego, 
habitação, etc. Na ausência ou ocupação 
das técnicas de serviço social o Gabinete 
também presta apoio informativo aos 
associados em diversas matérias. 

   Total  294 
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Os pedidos de informação foram maioritariamente feitos por telefone – 178, seguidos por 

endereço eletrónico – 103, presenciais – 12, e por carta 1. 

 

 Pareceres técnicos 

Os pareceres técnicos concentraram-se na esfera do setor privado. Pedidos de ajuda para 

adaptação da sua habitação ou edifício onde se encontra a sua habitação. Essencialmente apoio 

para verificação de soluções a aplicar. 

 

 Audiodescrição 

Para realização de exposição de comemoração dos 50 anos da CGTP-IN no Porto e Setúbal, foi 

realizada a audiodescrição dos painéis expositivos para acesso através de QRCode a pessoas com 

deficiência visual.  

 

Para integração na Jornadas Europeias do Património Inclusivo 2021, foi realizado uma visita 

sensorial ao arquivo museológico da CGTP-IN com a descrição em tempo real das peças. 

 

 Tradução e Terminologia Adaptada – Linguagem Acessível 

Tradução e adaptação de terminologia utilizada pela Netflix. Identificação de potenciais 

termos ofensivos e informação de boas práticas na comunicação. 
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 GABINETES DE APOIO JURÍDICO 

Assunto Número Informação 

Apoio à Direção Nacional 30 

A totalidade dos atendimentos refere-se ao 
envio de pareceres sobre o funcionamento da 
Associação, esclarecimento de dúvidas e 
várias questões. Elaboração de processo 
disciplinar. 

Emprego/Formação 
Profissional 

10 

Na área de emprego os atendimentos 
incidiram mais em questões sobre direitos 
laborais quer no privado quer na função 
pública. 

Saúde 7 

Acompanhamentos dos assuntos já existentes 
no ano passado. E novos assuntos sobre 
questões de saúde e incumprimentos de 
condições de saúde no posto de trabalho. 

Apoio às Delegações 4 
Os atendimentos estão relacionados com 
pareceres, e esclarecimento de dúvidas de 
sócios. 

Direito administrativo e 
segurança social 

4 
A totalidade dos atendimentos incidiram 
sobre situações com entidades públicas como 
reclamações e apoio jurídico. 

Atestado médico multiusos 3 
Novas questões tendo em conta a atualização 
legal. 

Habitação e arrendamento 3 
Existiu maior incidência quanto ao 
esclarecimento de dúvidas sobre 
arrendamento. 

Crédito Bancário 2 
Incumprimentos de créditos. 

Acessibilidades/Condomínio 2 

Na área das acessibilidades/ condomínio, os 
atendimentos incidiram mais sobre 
acessibilidades em condomínio e litígios com 
as administrações de condomínio e com 
autarquias. 

Discriminação 1 
Discriminação no posto de trabalho 

Segurança social 1 
Reclamação de divida e negociação com a 
segurança social. 

Outros 10 
Atendimentos com questões diversas como 
família, heranças. 

Total 77 

 

 Plataforma Emprego 
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O Plataforma Emprego foi objeto de pedidos de reunião de entidades privadas para esclarecimento 

de dúvidas sobre a divulgação de ofertas e apoio técnico e de acompanhamento que a APD poderá 

prestar.  

As reuniões ocorreram num formato digital, onde foram esclarecidas algumas dúvidas sobre a 

adaptação do posto de trabalho, funcionamento da plataforma e dar a conhecer um pouco mais o 

trabalho da APD. 

Em algumas empresas verificou-se que haveria interesse em realizar sessões de esclarecimentos 

para os trabalhadores, contudo ficaram suspensas por tempo indefinido, devido aos 

constrangimentos provocados pela pandemia.  

Não obstante deste contratempo, algumas ofertas foram divulgadas tendo sido remetidas para 

consideração dos candidatos a emprego inseridos na bolsa de emprego. Foi firmada a pareceria com 

a Valor T da Santa Casa da Misericórdia para o recrutamento inclusivo. 

 

As empresas que divulgam as ofertas na plataforma e que nos têm contactado são as seguintes: 

 IRSG; 

 YourPeople; 

 BNP Paribas; 

 Eurofirms; 

 Jonhson & Jonhson; 

Este portal é monitorizado pelos gabinetes de apoio social e de acessibilidades da Sede Nacional. 
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Atividades  
O Relatório de Atividades de 2021 assenta nos objetivos estratégicos identificados no Plano de 

Atividades para o mesmo ano e que são os seguintes:  

  

Objetivo estratégico I 
 

Participação 

Participar na definição, acompanhamento e monitorização das 
políticas e medidas a adotar a nível central e local e setorial.   

Objetivo estratégico II 
 

Intervenção 

Disseminar informação sobre a situação social das pessoas com 
deficiência. Participar nas iniciativas das organizações e 
entidades que defendem e promovem os direitos humanos dos 
cidadãos.  

Objetivo estratégico III 
 

Inclusão 

Realizar ações de denúncia e de sensibilização para o 
cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência que 
assegurem a inclusão social.  

Objetivo estratégico IV 
 

Associativismo 

Esclarecer os associados e outras pessoas com deficiência sobre 
o leque dos direitos civis, políticos e sociais que lhes assistem, 
reforçar o papel das delegações, disseminar a informação interna 
e externa, dotar a Associação dos meios humanos e técnicos 
necessários à prossecução dos objetivos estatutários. 
Estabelecer laços de cooperação com outras organizações de 
pessoas com deficiência.  

Objetivo estratégico V 
 

Cultura e desporto 

Promover e patrocinar iniciativas e atividades culturais, 
desportivas e de lazer.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO I. PARTICIPAÇÃO   
   

  
Entidade/Comissão/Conselho Finalidade Ação da APD 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

Comissão de Políticas 
de Inclusão das 
Pessoas com 
Deficiência 

Participação nas reuniões e 
emissão de pareceres   

Discussão da definição de políticas 
na área da deficiência, apresentação 
de contributos referente à 
antecipação da idade da reforma 
para as pessoas com deficiência 

Comissão Nacional de 
Eleições 

Participação no Grupo de 
Trabalho das Eleições 
Acessíveis 

Sobre as eleições acessíveis foram 
apresentados contributos ao 
documento apresentado pelo Grupo 
de Trabalho. Exposições para CNE e 
INR por não se concordar com o 
conteúdo e o entendimento da APD 
sobre o que considera serem 
“Eleições Acessíveis” 

CAPA – Comissão de 
Acompanhamento dos 
Produtos de Apoio 

Melhorar o Sistema de 
Atribuição dos Produtos de 
Apoio 

Apresentação de casos de atrasos na 
atribuição de PA, atraso na 
publicação do Despacho Conjunto 
que define o montante anual para os 
produtos de apoio, apresentação de 
vários pontos de bloqueio no 
processo de prescrição e 
deferimento da atribuição de 
produtos e apresentação de 
soluções para contrariar a aplicação 
de limites e características dos 
produtos 

CCPNE  -  Conselho  
Consultivo para as 
Pessoas com 
Necessidades 
Especiais criado pela 
CP  

Intervir para assegurar o 
acesso das pessoas com 
mobilidade condicionada 
aos comboios da CP de 
forma independente e em 
segurança.   

Apresentação das dificuldades 
sentidas nos acessos ao comboio e 
nas plataformas de 
embarque/desembarque, acessos às 
máquinas de venda e 
disponibilização da informação em 
formatos acessíveis a todos 

CT  205  –  Cães de  
Assistência  

Participação na construção 
da norma ISO  

Foram apresentados contributos nas 
áreas que vão sendo colocadas ao e 
pelo grupo europeu/internacional de 
normalização. Inicio de um folheto 
informativo a difundir pelas várias 
entidades 

Instituto Nacional para 
a Reabilitação 

Integração do grupo de 
trabalho Catálogo Nacional 
de Produtos de Apoio 

Foram iniciados os trabalhos para a 
identificação dos produtos nos 
respetivos códigos ISO e quais os 
peritos que devem acompanhar este 
trabalho 
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Câmara Municipal de 
Lisboa | Rede Social 
Lisboa 

Participação nos grupos de 
trabalho da Deficiência e 
Subgrupo da Acessibilidade 
para acompanhar as ações 
desenvolvidas pelo 
município 

Participação online nas reuniões de 
CLAS – Lisboa, contribuindo para a 
execução do Plano de 
Desenvolvimento Social através do 
Grupo de Trabalho da Deficiência 
(Eixo 3) e apresentação de 
contributos, boas práticas e 
recomendações no âmbito do 
subgrupo Acessibilidades, 
apresentado à Carris 

Câmara Municipal de 
Loures | Rede Social 
Loures 

Participação na Rede Social 
de Loures para acompanhar 
as ações desenvolvidas pelo 
município 

Participação online nas reuniões 
CLAS Loures para apresentação de 
contributos na defesa dos direitos 
dos cidadãos com deficiência no 
municipio 

Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique 

Participação das reuniões da 
Comissão Social da 
Freguesia de Campo de 
Ourique e grupo de trabalho 
Idosos, Acessibilidade e 
Necessidades Especiais para 
acompanhar as ações 
desenvolvidas pela 
freguesia 

Participação online nas reuniões da 
Comissão e do GT contribuindo para 
a definição de estratégias, atividades 
e ações locais 

Delegações 

A
m

ad
o

ra
 Câmara Municipal de 

Amadora 

Participação em reuniões e 
grupos de trabalho dos 
projetos: 
1. O AmaSénior Viva+ que 
tem por base ocupar os 
tempos livres da população 
idosa combatendo assim o 
isolamento e solidão, 
através da promoção de 
novas aprendizagens; 
 
2. “Viver bem a idade” tem 
por base apresentar 
contributos para o 
envelhecimento sustentável 
das pessoas com deficiência; 
 
3. “Eixo II do PEES” tem por 
base ações de sensibilização; 
 

 
 
 
1. Disponibilização de transporte 
adaptado; 
 
2. Apresentação de contributos para 
o envelhecimento sustentável das 
pessoas com deficiência;  
 
3. Sensibilização da população para a 
problemática da deficiência; 
 
 

Junta de Freguesia da 
Falagueira Venda Nova 

Continuar a participar na 
Rede Social da Freguesia da 
Falagueira Venda Nova  

Apresentação de propostas para as 
pessoas com deficiência residentes 
no concelho 
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B
ra

ga
 

Câmaras Municipais 
Locais e CLAS 

Participação em reuniões 
para apoios institucionais 

Participação e emissão de pareceres 
e contributos sobre os direitos das 
pessoas com deficiência 

CAVI PER e Gabinete 
de Inclusão da U.M. 
 
CAVI AVI 

Participar em iniciativas 
aberta à comunidade para 
dar a conhecer os desafios e 
práticas à inclusão das 
pessoas com deficiência. 
 
Propor melhoria de um 
serviço existente “Companhia 
Social 

Intervir na ação desenvolvida com a 
nossa experiência e apresentar as 
dificuldades existentes.  
 
Criação de uma sinergia e 
aproximação 

Balcão da Inclusão da 
Câmara Municipal de 
Braga 
 
 

Partilha de dificuldades que 
as pessoas com deficiência 
reportam; 

Manteve representação em reuniões 
e eventos no concelho de Braga. 
Pedido para a reativação do fórum 
municipal para as pessoas com 
deficiência. 

Associação Salvador,  
Valor T da SCML e 
Associação Cuidadores 
do Porto 

Participação em reuniões e 
sessões digitais para 
identificar potenciais 
parcerias e conhecer o 
trabalho desenvolvido 

Criação de sinergias para uma maior 
resposta à pessoa com deficiência e 
informação aos sócios 

Banco local de 
voluntariado  

Expor necessidades  Alcançar respostas assertivas para as 
necessidades das pessoas com 
deficiência e/ou doença crónica 

APCB – Amares Visita às instalações e 
participar numa sessão de 
esclarecimento sobre o 
centro hípico  

Encaminhar utentes e dar conhecer 
os serviços abertos a cidadãos que 
não são sócios, mas respondem aos 
requisitos para integrar as terapias 
 

C
as

te
lo

 B
ra

n
co

 União de Freguesias de 
Cantar Galo e Vila do 
Carvalho 

Parceria para que os associados do concelho da Covilhã beneficiem 
de marcação de consultas, marcação de tratamentos, injetáveis, 
avaliação de tensão arterial, colesterol, farmácia e outros, 
gratuitamente no espaço de saúde. 

Mutualista 
Covilhanense 

Realização de reunião para uma possível parceria com a delegação, 
para usufruto dos associados 

C
h

av
es

 

Cruz Vermelha   
Reunião com a coordenadora do programa CLDS 4G Chaves, da Cruz 
Vermelha, para apresentação de contributos na promoção da 
inclusão social dos cidadãos 

Fi
gu

ei
ra

 d
a 

Fo
z Reuniões com as 

Autarquias e de CLAS 

Apresentação da Delegação 
e participação nas reuniões 

Apresentação dos objetivos da APD e 
as necessidades da Delegação.  
Apresentação de propostas para as 
pessoas com deficiência residentes 
no concelho 
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Le
ir

ia
 

CLAS de Leiria  
CLAS da Marinha 
Grande 
 

Fomentação de um trabalho 
em rede e articulação com 
as diversas entidades; 
 
Divulgação dos direitos das 
pessoas com deficiência; 
 
Divulgação das 
problemáticas dos 
concelhos; 
 
Identificação das barreiras 
arquitetónicas. 
 

Participar nas reuniões e nos grupos 
de trabalho. 
 
Participar na atualização do 
diagnóstico social de Leiria. 

Entidades externas 
Juntas de Freguesia de 
Leiria, Marinha-
Grande, Maceira, 
Alcobaça, Porto de 
Mós 

Apresentação da Associação 
e seus serviços; 
 
Pedido de apoios para 
associados com dificuldades 
financeiras. 

Participar e representar a Associação 
nas reuniões, eventos e outros 

P
o

rt
o

 

Instituições do Porto e 
Vila Nova de Gaia 

Divulgação e criação de 
parcerias no âmbito da 
sinalização e partilha de 
cuidadores 

Realizou ao longo do ano, várias 
reuniões no âmbito do projecto 
C2ID- Capacitar os cuidadores 
informais na área da deficiência 
 

Câmara Municipal de 
Gaia 

Sobre “transparência de 
competências para os 
órgãos municipais, no 
domínio de acção social”  

Participação nas reuniões 

Rede Social da Câmara 
Municipal de Gaia 

Debater os problemas da 
cidade 

Participação e intervenção nas 
reuniões do Plenário CLAS de Vila 
Nova de Gaia 

Associação dos 
Cuidadores  

Participação no Encontro Anual, CUIDADORES’21 que procurou 
refletir sobre questões associadas ao papel de cuidador informal 

Sã
o

 
M

ig
u

el
 Central Taxi Realização de reunião Informar sobre as necessidades das 

pessoas com deficiência. Sensibilizar 
para o atendimento a clientes com 
deficiência 

Se
tú

b
al

 

Câmaras Municipais do 
Barreiro e da Moita 
 

Participação nos Grupos de 
Trabalho: 
- CLASB  
- CLASM 

Permanência nos GT. Interligação 
entre as várias associações do 
Concelho, identificar as necessidades 
e carências das pessoas com 
deficiência e da população em geral 

Câmara Municipal de 
Palmela 

Participação nas reuniões do 
Conselho Local de 
Mobilidade 

Participação nas reuniões do 
Conselho Local de Mobilidade para 
discussão sobre a acessibilidade e 
transportes no concelho de Palmela. 
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Si
n

tr
a CLAS Sintra Acompanhou e participou 

nas reuniões enquanto 
membro ativo da Comissão 

Participação nas reuniões para 
presentação de contributos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II. INTERVENÇÃO   
 

Âmbito Ação Finalidade 
A

 n
ív

el
 N

ac
io

n
al

 

2.1 Comunicação  

Entrevistas a Órgãos 
de comunicação social 
e envio de artigos 

Foram dadas as entrevistas e enviados artigos para os 
seguintes órgãos de comunicação: 
 
 Jornal de Notícias – Eleições Autárquicas; 

 Sapo TEK – Acessibilidade digital; 

 Canal S+ | Programa Pura Vida – Entrevista sob tema 

“Mobilidade e Acessibilidade”; 

 Diário de Notícias – Impacto da pandemia na vida 

das pessoas com deficiência; 

 Revista Elevare – Publicação de artigo “Acessível, é 

ou não é?” 

 

Delegação Distrital de Braga: Manteve as parcerias com os jornais e rádios regionais, 
FPB TV, Tribuna das Ilhas e o site “O Atleta” e Ass. Juvenil SYnergia 
 
Delegação Distrital de Castelo Branco: Conferência de Imprensa para a divulgação do 
Torneio de Basquetebol em Cadeira de Rodas da Cidade da Covilhã 
 
Delegação Distrital de Leiria: Participação numa entrevista em vídeo e áudio no âmbito 
do projeto dinamizado pela ADSER, sobre empreendedorismo associativo 
 
Delegação Distrital de Évora: Continuou a manter a articulação com os órgãos de 
comunicação social regionais 
 
Delegação Local de Sintra: Continua a divulgar as atividades na plataforma “Local 
MÌdia” 

Comunicados Foram emitidos e difundidos os Comunicados: 
 Reforma antecipada dos trabalhadores com deficiência; 
 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 

A
 n

ív
el

 N
ac

io
n

al
 

Jornal Associação  Cumpriu-se a programação de edição trimestral do jornal. A 
linha editorial acompanhou a ação desenvolvida pela APD em 
defesa dos direitos das pessoas com deficiência e os 
acontecimentos nacionais que têm impacto na vida das 
pessoas com deficiência. Merecem, também, destaque os 
contributos das Delegações e do Departamento do Desporto 
que tem sido responsável pelo conteúdo das notícias sobre 
desporto adaptado. 

Página Web  
  

Foi mantida a estrutura da página da Associação. Os pedidos 
de divulgação de atividades inclusivas são cada vez mais. 
Manteve-se o separador dedicado à informação sobre o 
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COVID-19, nomeadamente, apoios sociais, legislação aplicada 
aos vários Estados de Emergência e outras informações 
relevantes. Reforçou-se a divulgação mensal da legislação, 
que verificamos ser uma fonte de pesquisa para quem visita a 
nossa página. 
Ao nível das páginas de cada uma das delegações, foram 
realizadas divulgações dos programas que realizam. 

Facebook  
  

A página de Facebook da APD tem 4.826 seguidores. Através 
da página registaram-se pedidos de informação que foram 
reencaminhados para os gabinetes de apoio da Sede 
Nacional. 
 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

2.2 Organizações Nacionais de defesa dos direitos dos cidadãos 

ODDH | Observatório 
para a Deficiência e 
Direitos Humanos - 
Conselho Consultivo 

Contribuir para tornar efetivo o objetivo do ODDH de intervir 
na fundamentação, desenho, avaliação e inovação de 
políticas públicas com impacto na vida das pessoas com 
deficiência 

Me-CDPD| 
Mecanismo Nacional 
de Monitorização da 
Implementação da 
Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência – 
Conselho Consultivo 

Integração do Conselho, apresentação de potenciais 
situações onde não estão a ser cumpridos os princípios 
consagrados na convenção. Participação na emissão de 
pareceres do Conselho 

Conselho Português 
para a Paz e 
Cooperação 

Envio de Apelo para a promoção da Paz em Israel e Palestina 

Associação 25 de Abril Reunião da Comissão Promotora das Comemorações 
Populares do 25 de abril 

Academia Reforçada a parceria com o CES da Universidade de Coimbra, 
o ISCSP, a FMH e a Faculdade de Medicina de Lisboa.  
Participação nos estudos e projetos na área da deficiência 
realizados por estudantes universitários essencialmente nas 
seguintes áreas: 
 Acessibilidade (Cultura Acessível / Transportes / 

Turismo / Acessibilidade Digital / Adaptação de 
produtos e Design Inclusivo) 

 Direitos Humanos  
 Discriminação e Deficiência 

Participação no Webinar “A inclusão e o mercado de 
trabalho” Escola Profissional de Aveiro; 

 

Associações sindicais 
e profissionais 

Foi mantido o contacto frequente com vista a garantir que os 
direitos dos trabalhadores com deficiência sejam 
considerados nos eventos organizados e participação em 
iniciativas públicas  
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Gabinete Parlamentar 
Europeu de Lisboa do 
PCP 

Realizada audiência para discussão da Estratégia Europeia da 
Deficiência e consequentemente a Estratégia Nacional para 
a Inclusão das Pessoas com Deficiência 

Secretaria de Estado 
para a Inclusão das 
Pessoas com 
Deficiência 

Realizada audiência para discussão sobre os seguintes 
pontos:  
 Antecipação da Reforma para Pessoas com 

deficiência; 
 Sistema de atribuição de produtos de apoio – 

Despacho de Verbas; 
 Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com 

Deficiência Vs Plano de Recuperação e Resiliência; 
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d
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N
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n
al

 

2.3 Organizações Internacionais de defesa dos direitos dos cidadãos 

FRA – Fundamental 
Rights Plataform  

Envio de contributos sobre a acessibilidade web 

ESCIF Identificação de um representante da APD na ESCIF e 
verificação da importância da organização para o trabalho 
entre organizações 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO III. INCLUSÃO   

Âmbito Área Finalidade  
N

ív
el

 N
ac

io
n

al
 

3.1 Ações de denúncia 

Acessibilidade 
física e 
comunicacional  

Sede Nacional 
1. Realização de exposições para as empresas de transporte para 
garantia de acessos e utilização de equipamentos facilitadores de 
acesso; 
2. Denúncia de falta de acessos na via pública, edifícios públicos e 
privados abertos ao público; 
3. Alerta e denúncia de estacionamento abusivo;  
4. Exposições às entidades competentes para a fiscalização de 
particulares no que respeita ao cumprimento das normas técnicas;  
5. Denúncia da inacessibilidade aos meios de comunicação e 
informação para pessoas com deficiência sensorial e cognitiva; 
6. Exposição sobre o acesso ao pedido de voto antecipado em 
formato digital que não se encontrava acessível para os cidadãos 
com deficiência visual;  
 
Delegação Distrital Braga 
Exposição ao espaço GNRation sobre a inacessibilidade do local; 
 
Delegação Distrital de Castelo Branco 
Exposição sobre paragens de autocarros existentes e utilizadores 
com deficiência visual 
 
Delegação Local de Sintra 
Exposições realizadas junto do município e SMAS para adaptação do 
espaço público e desobstrução da via pública; 
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 Produtos de 
Apoio 

Denunciadas situações de práticas ilegais no sistema de atribuição 
de produtos de apoio. Desde entidades prescritoras, à solicitação de 
rendimentos do agregado familiar à tentativa de alteração de 
produtos face ao solicitado; 
 

Se
d

e 
N
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io
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al

 

3.2 Emissão de Pareceres e Contributos 

10.ª Comissão 
da Assembleia 
da República 

Participação na Audição pública - “Estudo do Regime de Reforma 
Antecipada para Pessoas com Deficiência” e envio de contributos 
para a Comissão 
 

Recuperar 
Portugal 

Apresentação de contributos sobre o Plano de Recuperação e 
Resiliência em consulta pública referente à falta de investimento na 
área social, especialmente na sequência de uma crise pandémica. 
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Comissão de 
coordenação de 
preparação de 
uma proposta 
de Estratégia 
Nacional de 
Combate à 
Pobreza 

Apresentação de contributos à consulta pública da Estratégia 
Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 com especial destaque 
à situação de precariedade das habitações de muitas pessoas com 
deficiência é um fator que contribui significativamente para muitas 
situações de pobreza das pessoas com deficiência e que, portanto, 
esta questão devia constar na Estratégia Nacional de Combate à 
Pobreza. 

Se
d

e 
N
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io
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3.3 Ações de sensibilização 

Eleições 
Presidenciais 

Reforço da acessibilidade ao voto e às assembleias de voto por 
todos os municípios e CNE. Alerta para a possibilidade em tempos 
de pandemia, ser considerado o voto ao domicílio para os cidadãos 
que não tem acesso para sair da sua habitação, assim como os que 
estão institucionalizados; 
 

Se
d

e 
N

ac
io

n
al

 

Acessibilidade 
física e 
comunicacional  
 

1. Apresentação de contributos e soluções para adaptação de 
espaço Culturais, nomeadamente Divisão de Cultura da Câmara 
Municipal de Loures; 
 
2. Apresentação de soluções e boas práticas a aplicar nas 
passadeiras da cidade de Lisboa. Sinalização sonora, tátil e visual 
para abranger o maior número de pessoas e ser replicado a nível 
nacional; 
 
3. Mantêm-se a apresentação de proposta de instalação do Aro 
Magnético* nos serviços públicos, legendagem em tempo real ou 
transcrição de legendas em tempo real nas iniciativas promovidas 
pelas entidades públicas quer presencialmente e/ou online.  
 
*Aro Magnético é um sistema de transmissão sonora em frequência específica, 
composto de aro, amplificador e microfone.  

D
el

eg
aç

õ
es

 

São Miguel 

Realização de reuniões com: Câmara Municipal de Ponta Delgada e 
Secretaria das Obras Publicas para serem tratados os assuntos sobre 
acessibilidade. 
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Estacionamento 

Identificação das autarquias que assinalam os lugares de 
estacionamento reservados, com a colocação do número do dístico 
nas respetivas placas.  
Reforçar a proposta apresentada à ANSR e grupos parlamentares 
sobre a alteração ao Código da Estrada para colocação de painel 
adicional. 
Apelar às autarquias a nível nacional que, tal como acontece em 
Lisboa e Loures, as pessoas com dístico possam estacionar 
gratuitamente nos lugares sujeitos a parquímetros.   

D
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Castelo Branco 

Envio de ofícios para as Câmaras Municipais e Instituto da 
Mobilidade Terrestre a apelar que as placas de estacionamento para 
que tenham a matrícula do requerente.  
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Envio de ofícios para o Presidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira com o assunto 
lugares de estacionamento reservados para as pessoas com 
deficiência, para cumprimento da lei 
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al

 

Emprego 

Procurou-se construir uma base de candidatos a emprego com a 
identificação da escolaridade, experiência profissional, localidade e 
contactos para maior facilidade na articulação com as entidades 
empregadoras que nos contactam à procura de candidatos.  
 
Com o estado pandémico ainda presente em todo o ano de 2021, as 
ações de esclarecimento e de sensibilização para a integração 
profissional e recrutamento inclusivo ficaram pendentes de 
concretização e que se pretende retomar no ano de 2022. 
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 Educação Com o estado pandémico ainda presente em todo o ano de 2021, a 
verificação da acessibilidade nas escolas através da lista de 
verificações de acessibilidade, ficou suspensa, pretendo retomar 
esta atividade no decorrer de 2022. 

D
el

e
ga

çõ
e

s 

Braga Realização de ações de Sensibilização/Informação à comunidade 
com: 
1. Centro Distrital de Segurança Social: Legislação e Apoios Sociais. 
Organização do evento de informação dirigido aos técnicos e/ou 
profissionais da área da deficiência no alcance de respostas mais 
assertivas; 
2. Escola Profitecla: Sensibilizar os alunos para deficiência motora; 
3. Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva: Sensibilização dos jovens 
estudantes através de uma exposição de cartazes com imagens 
alusivas às acessibilidades nos espaços públicos e privados da 
cidade; 
 
Realização de workshop técnico – Cidadãos Activos  
 

D
el

e
ga

çõ
e

s Cascais Sensibilização e intervenção na comunidade escolar explicando a 
deficiência, seus condicionalismos, suas necessidades, suas 
competências, suas potencialidades nas Escolas do Concelho de 
Cascais 
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 Desporto Com o estado pandémico ainda presente em todo o ano de 2021, as 
ações de sensibilização foram em menor número. Foram realizadas 
ações de sensibilização: Faculdade de Medicina de Lisboa e 
Agrupamento de Escolas de Alter do Chão; 
 
Participação no webinar “Ultrapassar Obstáculos – Desporto 
escolar” aberto à comunidade;  
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D
el

e
ga

çõ
e

s 

Castelo Branco Integrada no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência realizou-
se em Belmonte, uma ação de sensibilização na comunidade escolar 
para o desporto adaptado e para a diferença. 
 
Realização de ação de sensibilização sobre Ténis Adaptado com o 
Vice-campeão Nacional e Campeão regional de Ténis adaptado e 
atletas do Covilhã Country Club. 

Leiria Inserido nas Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência os atletas participaram em atividades desportivas no 
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus – Leiria 

Sintra Foram realizadas duas ações de sensibilização, no agrupamento de 
Escolas Ferreira de Castro integrada na Semana Inclusiva, e na Escola 
Domingos Saraiva. 

Iniciativas de âmbito geral para capacitar entidades públicas e privadas e apoio a associados 

D
el

e
ga

çõ
e

s 

Amadora 

Workshops de Psicologia: Realização de dois worshops de 
psicologia com os temas: Psicologia do Bem-estar Emocional e 
Resiliência enquadrado na situação pandémica que se atravessou 
(Maio e Novembro);  

Cascais Parceria com CRID no apoio aos utentes e suas famílias: 
1. Orientação ao nível de ajudas relacionadas com a reparação de 
pequenos eletrodomésticos e pequenas obras nas habitações. 
2. Apoio nas compras de bens e alimentos de primeira necessidade. 
3. Apoio na compra de medicamentos. 
 

Leiria 

Colaboração num estudo científico da Universidade de Aveiro: 
Projeto “Decide – Governação Territorial Descentralizada”, no 
âmbito do Conselho Municipal para a Inclusão de pessoas com 
Deficiência, em Leiria. 
 

Sintra 

Colaboração com estudantes e técnicos: na realização de estudos e 
teses sobre as pessoas com deficiência, integração social e em vários 
inquéritos e sondagens sobre os efeitos da pandemia, quer na vida 
da associação quer das pessoas com deficiência.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV. ASSOCIATIVISMO   
 

 Âmbito A nível interno Ação 
A

 N
ív

el
 N

ac
io

n
al

 

4.1 Reforço da intervenção  

Delegações e 
serviços  

Reforçou-se o papel das delegações e interação com a Sede 
Nacional através da apresentação de candidaturas conjuntas 
nomeadamente no departamento de desporto.  
 
Disseminação de informação sobre legislação e programas de 
apoio.  

Associados   Campanha de aproximação aos sócios. Deu-se início a contactos 
com os associados, especialmente neste período pandémico para 
atualização de dados, pagamentos de quotas, verificação da sua 
situação familiar e esclarecimento de dúvidas.  
Divulgação de iniciativas gerais por correio eletrónico quando 
registados na base de associados.  

Programas, Projetos 
e Prémios 

Apresentação de candidaturas aos seguintes programas: 
 Financiamento ao Funcionamento do INR; 
 Apoios municipais ao associativismo e à atividade regular para 

o desporto adaptado; 
 Acordos de cooperação com Instituto da Segurança Social; 
 Continuação do projeto C2ID – Capacitar cuidadores 

informais; 
 Projeto AmaSénior Viva+ e Viver Bem a Idade 
 Prémio Fidelidade Comunidade 2021 
 

A
 N

ív
el

 
N
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io

n
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 4.2 Ações de formação/informação  

MCD | Movimento 
Cidadão Diferente 

Participação da APD como oradora no webinar “ENIPD. Que 
compromissos para o futuro” 

A
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el
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n

al
 

4.3 Movimento associativo 

CNOD  Participação no Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência 
“Urgente: Inclusão Plena”. Participação nas iniciativas levadas a 
cabo pela Confederação. 

Outras organizações 
nacionais  

Cooperação com organizações de pessoas com deficiência em 
Portugal, na partilha de informação e conhecimentos; 

Outras organizações 
internacionais   

Participação na realização de estudos e resposta a questionários 
promovidos pela FRA; 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO V. CULTURA E DESPORTO 
 

Âmbito Ações Finalidade 
Se

d
e 

N
ac

io
n

al
 5.1 Recreação e lazer  

Inicio das Comemorações do Cinquentenário da APD: Atuações do Coro Lopes-
Graça. 
 
Festa de Magusto 

D
el

e
ga

çõ
e

s 

Amadora 

 Comemoração do 38º Aniversário da 
Delegação; 

 Excursão de um dia a Elvas; 
 Praia Acessível; 
 Em dezembro houve uma distribuição individual 

de lanches para assinalar a quadra festiva do 
Natal; 

Braga 

 Atelier de trabalhos manuais; 
 Lanche/convívio com os alunos do ensino 

profissional; 
 Visita à Quinta Pedagógica de Braga com: visita 

aos ateliers de confecção, alimentação, 
sementeiras inclusivas e tosquia; 

 Piquenique; 
 Visitas guiadas: Domus Escola Velha da Sé; 

Museu Sá Miranda; Espaço Generation; Museu 
Ferroviário; Lago dos Cisnes; Termas Romanas; 
Fonte do Idolo; Mosteiro de Tibães; Bom Jesus; 

 BLC Silva – participação activa na semana da 
poesia                                                                                                                                                                                      

Castelo Branco 
 Realização Piquenicão Nacional 2021 
 20º Aniversário  
 Magusto 2021 

D
el

e
ga

çõ
e
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Chaves 
 Participação na feira dos Sabores e Saberes em 

Chaves;  
 Jantar de Natal; 

Figueira da Foz 
 Almoços convívio 
 Tertúlias sobre deficiência e sociedade  

Paredes 

 Elaboração de pinturas no âmbito do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência; 

 Passeios a: Fátima com almoço em Ferreira do 
Zêzere e lanche no Moleiro; Serra da Freita e 
Ilha dos Amores com almoço e jantar; Passeio a 
Ponte de Lima e Palácio da Brejoeira; Passeio a 
Samil com jantar; Passeio pelo Douro e Senhora 
da Lapa, com almoço  

 Vários jantares/convívio com sócios e amigos  
 Tradicional Jantar de Natal; 
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D
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Porto 
 Realização de almoços convívio aos segundos 

Sábados de cada mês; 
 Festa de Magusto; 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

5.2 Desporto  

Braga 
Participação na Taça Ibérica promovida por Ferrol 
Basketmi 

Figueira da Foz 
Participação no Torneio Internacional de Andebol em 
cadeira de rodas promovido pela A.A.Algarve 

A
 N

ív
el
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ac
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n

al
 

Sede Nacional 

Realização do XX Torneio Internacional de 
Basquetebol em cadeira de rodas com a participação 
de várias equipas a nível nacional com o objetivo de 
enriquecimento dos conhecimentos técnico/táticos 
do Basquetebol em cadeira de rodas pelos 
participantes. 
 
Participação em vários eventos desportivos 

Sede Nacional/Delegações 
Braga, Leiria, Paredes e 
Sintra: 

Participação no Campeonato Nacional de 
Basquetebol em cadeira de rodas, Taça Portugal e 
Supertaça de Basquetebol em cadeira de rodas, 
organizado pela FPB 

Delegações: Figueira da Foz, 
Leiria e Porto 

Participação no Campeonato Nacional de Andebol 
em cadeira de rodas, Taça de Portugal e Supertaça de 
Andebol em cadeira de rodas, organizado pela FAP. 

Delegações: Castelo Branco 
e Paredes 

Esteve presente no Circuito de Ténis em Cadeira de 
Rodas no Jamor (4ª etapa) promovido pela Federação 
Portuguesa de Ténis 

Castelo Branco 

Realização do Torneio de Basquetebol em cadeira 
de rodas cidade da Covilhã com participação das 
equipas de Braga, Lisboa, Sintra e Seleção Nacional 
de Esperanças; 
 
Participação em outros eventos desportivos. 

Paredes 

Participação no V Torneio de Ténis em Cadeira de 
Rodas promovido pela Associação de Ténis do Marco 
de Canaveses; 
 
Participação no Torneio de Verão de Cadeira de rodas 
promovido pela Associação de Ténis de Setúbal; 
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Conclusões 
À semelhança do ano de 2020, a pandemia da Covid-19 obrigou em grande medida a reinventar o 

movimento associativo para dar resposta às questões colocadas pelas pessoas com deficiência e 

manter a intervenção e participação nos domínios da sua atuação. Todos os contactos passaram a 

ser mais impessoais, mantivemos sempre que possível e respeitando as regras da Direção geral de 

Saúde, os atendimentos presenciais, a verificação dos espaços físicos e continuar a reivindicar o 

cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência e não descurar o contacto com as 

delegações. 

 

Os pedidos de análise de documentos, de participação em estudos e de resposta a questionários 

são uma constante, bem como o pedido de participação em projetos de investigação e trabalhos 

académicos. 

 

A atividade política centrou-se na Publicação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, no Plano de Recuperação e Resiliência e na apresentação do Relatório das condições de 

acesso à antecipação da reforma para pessoas com deficiência.  

 

De realçar também a participação na consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Combate à 

Pobreza 2021-2030 para a qual a APD contribuiu com as suas críticas e comentários referindo que a 

situação de precariedade das habitações de muitas pessoas com deficiência é um fator que contribui 

significativamente para muitas situações de pobreza das pessoas com deficiência. 


