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Férias de Verão. Um tempo para atividades lúdicas e desportivas especialmente apetecidas 
depois do pesadelo do confinamento, que ajudam a repor baterias. Os atletas APD de Braga, 
Castelo Branco e Lisboa têm estado particularmente ativos, com diversas iniciativas, algumas 
integradas no âmbito das comemorações dos 50 anos da APD, caso do Torneio de Basket 
em CR da Cidade da Covilhã e do Torneio de Xadrez Tátil na sede da APD, em Lisboa. 
Amadora e Braga participaram em colónias de férias autárquicas. Saudamos, também, os 
contactos que tivémos com a prática de Surf adaptado e a já tradicional demonstração de 
basquete e andebol em CR dos nossos atletas na Festa do Avante.
Infelizmente, são poucas as pessoas com deficiência que conseguem usufruir de atividades 
lúdicas e desportivas, porque é parco o apoio ao desporto adaptado, dificultando o acesso 
às pessoas com deficiência com menos recursos, e porque continuamos a sofrer com 
a falta de equipamentos e inadequadas acessibilidades. Neste âmbito, é importante 

Férias de verão 
Tempo para 
atividades lúdicas
e desportivas

estarmos atentos à realização do Programa Acessibilidades 360º, pois não é admissível 
que indefinições, burocracias obscuras, ineficácia na informação junto dos principais 
beneficiários e utilizadores ou frouxa coordenação entre as organizações responsáveis 
pela execução do Programa o prejudiquem.
O Programa Acessibilidades 360º é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, 
o PRR. Por sua vez, o PRR é financiado por Fundos Europeus (Next Generation EU), num 
montante global de 16,6 mil milhões de euros. Paralelamente, há a Estratégia Nacional 
de Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD) a ser desenvolvida, no período 2021-
2025, através da concretização de 178 medidas, cuja execução foi atribuída a múltiplas 
instituições públicas e privadas, incluindo as ONG de pessoas com deficiência, como é o 
caso da APD. As 178 medidas estão integradas em oito Eixos Estratégicos que cobrem 
todas as áreas da governação.
Estamos, pois, perante uma Estratégia ambiciosa nos objetivos mas insegura quanto à sua 
concretização, porque indefinida em termos de orçamentação. Talvez por isso, a ENIPD 
não está refletida no Orçamento do Estado para o ano em curso. Quer isto dizer que não 
se sabe quanto dinheiro o Governo, com a necessária concordância dos outros orgãos de 
soberania, pretende gastar com a ENIPD. É como fazermos um plano para remodelarmos 
a casa sem termos ideia de quanto nos vai custar.
Também a União Europeia tem em curso uma estratégia, a Estratégia para os Direitos das 
Pessoas com Deficiência que cobre o período 2021-2030, e também não foi definido um 
envelope financeiro para esta ‘nova’ estratégia. Na página web da União Europeia lê-se apenas 
que a estratégia europeia apoiará Programas Financeiros dos países membros, prestar-
lhes-á assistência técnica e promoverá diálogos políticos e trabalhos em fóruns multilaterais.
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LEGISLAÇÃO

OPINIÃO

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/M 
Região Autónoma da Madeira

Aprova o valor da retribuição mínima mensal 
garantida para vigorar na Região Autónoma da 
Madeira;

Portaria n.º 134-A/2022 de 30 de março
Aprova o Regulamento de Atribuição de Apoios 
Financeiros para a Concretização dos Investimen-
tos na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados e na Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos previstos no Plano de Recuperação e 
Resiliência;

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 38/2022 de 4 de abril

Autoriza a realização da despesa relativa aos con-
tratos de cooperação a celebrar no âmbito da edu-
cação especial, para o ano letivo de 2022/2023;

Portaria n.º 136/2022 de 4 de abril
Procede à quinta alteração à Portaria n.º 
128/2009, de 30 de janeiro, que regula as medi-
das «Contrato emprego-inserção» e «Contrato 
emprego-inserção+»;

Portaria n.º 139/2022 de 22 de abril
Procede à prorrogação do prazo previsto do n.º 
2 do artigo 45.º do Decreto Regulamentar n.º 
1/2022, de 10 de janeiro, até ao dia 30 de abril 
de 2022;
Estabelece que os requerentes do estatuto de 
cuidador informal podem entregar até 31 de 
março de 2022, a declaração médica e o com-
provativo do pedido para intentar ação de acom-
panhamento de maior. Contudo, verifica-se que 
no atual contexto de recuperação da pandemia 
por COVID-19, continuam, ainda, a verificar-se 
alguns dos constrangimentos nos serviços da 
área da saúde e da justiça que justificaram a nor-
ma transitória prevista no n.º 2 do artigo 45.º do 
Decreto Regulamentar n.º 1/2022, pelo que se 
considera de prorrogar por mais 30 dias o prazo 
de entrega naquele previsto;

Portaria n.º 141/2022 de 3 de maio
Estabelece o regime extraordinário de diferimento 
do pagamento de contribuições para a segurança 
social e alargamento do regime complementar de 
diferimento de obrigações fiscais no primeiro se-
mestre de 2022;

Portaria n.º 142/2022 de 9 de maio
Procede à prorrogação do prazo previsto no artigo 
1.º da Portaria n.º 139/2022, de 22 de abril;
Prorrogação do prazo até ao dia 30 de junho 
de 2022 entrega da declaração médica e o 
comprovativo do pedido para intentar ação de 
acompanhamento de maior que permite o de-
ferimento e a manutenção do Estatuto do Cui-
dador Informal;

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2022/A Região 
Autónoma dos Açores 

Décima sétima alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, que estabe-
lece o regime jurídico da atribuição do acréscimo 
regional à retribuição mínima mensal garantida, 
do complemento regional de pensão e da remu-
neração complementar regional;

Decreto-Lei n.º 37/2022 de 27 de maio
Altera o regime de cobrança de taxas moderado-
ras no Serviço Nacional de Saúde;

Decreto-Lei n.º 41/2022 de 17 de junho
Estabelece o regime de mobilidade de docentes 
por motivo de doença;

Lei n.º 12/2022 de 27 de junho
Orçamento do Estado para 2022;

Portaria n.º 170/2022 de 5 de julho
Prorrogação do prazo até 30 de setembro de 
2022, que permite o deferimento e a manu-
tenção do Estatuto do Cuidador Informal com 
entrega documental posterior, nomeadamente 
a declaração médica e o comprovativo do pedi-
do para intentar ação de acompanhamento de 
maior;

Decreto Regulamentar n.º 2/2022 de 7 de julho
Regulamenta a atualização extraordinária das 
pensões prevista na Lei do Orçamento do Estado 
de 2022;

Despacho n.º 8793/2022, de 19 de julho
Aprova o modelo de atestado médico de incapaci-
dade multiúso (AMIM) para doentes oncológicos, 
nos termos da Lei n.º 14/2021, de 6 de abril.

A “ nova” Estratégia Europeia 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência 2021-2030

A nova Estratégia da UE sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, publi-
cada em 2021, teve em conta algumas das sugestões propostas pelo movimento 
europeu em prol das pessoas com deficiência e pela sociedade civil e sobre a 
implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CNUDPD) a nível da UE. No entanto, é preocupante a diluição 
da legislação e das medidas vinculativas que aplicam a estratégia.
Em alguns aspetos, a estratégia é um relutante passo em frente. A estratégia não 
contém nenhum compromisso vinculativo relativamente à adoção de nova legislação. 
Das cinco ações relativas à legislação vinculativa, quatro são revisões já em curso 
da legislação existente, e uma é uma proposta para equacionar a possibilidade 
de legislar «se for caso disso». A nova estratégia privilegia mecanismos como as 
orientações e os conjuntos de ferramentas que, embora possam promover práticas 
nos Estados Membros, apresentam um risco muito maior de incumprimento, sem 
qualquer possibilidade de recurso contra os Estados-Membros junto do Tribunal 
de Justiça da União Europeia.
O compromisso de criar uma Plataforma Europeia das Pessoas com Deficiência 
parece teoricamente promissor, mas também se pode revelar dececionante se for 
aplicado de forma inadequada. Deve haver transparência e representatividade dos 
seus membros, e sobre as agendas das reuniões e seus resultados. A plataforma 
também deve garantir que as organizações de pessoas com deficiência terão um 
espaço para se fazerem ouvir. 
Anuncia-se ainda, entre outras, uma iniciativa emblemática relativa à criação de um 
Cartão Europeu de Deficiente, até ao final de 2023, o qual poderia ter um potencial 
positivo. No entanto, lamenta-se que ainda não haja qualquer compromisso quanto 

à forma de assegurar o seu reconhecimento pelos Estados-Membros. 
No atual contexto, em que o que prevalece é o brutal aumento do custo de vida 
e da pobreza, tem de ser prioritário reforçar a ligação entre a Estratégia para a 
Deficiência e os investimentos decorrentes do Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR), para ajudar as pessoas com deficiência a recuperar da pandemia e a 
ultrapassar a profunda crise económica e social. A Comissão deve dirigir-se aos 
Estados-Membros que não foram transparentes quanto aos seus planos ou não 
seguiram as suas diretrizes no sentido de assegurar uma consulta significativa 
da sociedade civil, para uma aplicação justa do PRR, favorecendo os mais des-
protegidos e não os grandes grupos económicos.
A Comissão também deve ser firme na oposição a planos que proponham in-
vestimentos que vão contra a CNUDPD, como os investimentos em estabeleci-
mentos de cuidados institucionais. Se a Comissão e os Estados-Membros não 
forem ousados na promoção de ações que desafiem o statu quo, a estratégia 
poderá ficar muito aquém das expectativas de mais de 100 milhões de pessoas 
com deficiência na UE. 
O lançamento da Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência deve 
ser apenas um ponto de partida. Não é a estratégia em si que proporcionará uma 
mudança real para as pessoas com deficiência, mas sim a força de cada uma das 
suas componentes ao longo da próxima década. Os parceiros sociais e as orga-
nizações da sociedade civil têm de ser plenamente envolvidos na sua aplicação.

Fernando Maurício
Membro da Direção Nacional da APD 

e do Comité Económico e Social Europeu



agosto 2022 | p3

A 17 de outubro de 1987, 100.000 pessoas lideradas pelo Padre Joseph Wresinski, 
reuniram-se na Praça dos Direitos Humanos e das Liberdades, em Paris, para se 

solidarizarem com as vítimas da pobreza, conclamando  para se pôr fim a  essa violência, 
porque “a pobreza é um problema causado por políticas governamentais inadequadas ao 
desenvolvimento humano”. Subsequentemente, a 22 de dezembro de 1992, a Assembleia 
Geral da ONU, considerando que condenar Homens e Mulheres a viver em extrema 
pobreza, seja em qualquer parte do mundo, é uma violação dos direitos humanos e que 
reunir-se para garantir o respeito desses direitos é um dever solene, aprovou a Resolução 
A/RES/47/196 que instituiu 17 de outubro como o Dia Internacional da Erradicação 
da Pobreza.  
Mas, o que é a pobreza? Por comodismo simplificativo de uma questão tão complexa, 
costuma-se associar pobreza a baixos rendimentos monetários. Criou-se, assim, o indi-
cador limiar de risco de pobreza, cujo valor por país, segundo a União Europeia, deve 
corresponder a 60% da mediana dos rendimentos monetários da população residente 
nesse país. Consequentemente, se de uma maneira geral os salários forem baixos, como 
é o caso de Portugal, é muito provável que muitas pessoas objetivamente pobres tenham 
um rendimento acima do valor do limiar da pobreza. Na realidade, a pobreza não se traduz 
apenas por baixos rendimentos monetários. Pobre é toda a pessoa que está excluída do 
usufruto de direitos básicos e por isso está privada de bem-estar, como reconheceu 
implicitamente o Primeiro Ministro António Costa no discurso que proferiu a 30 de abril 
de 2022 na Cimeira Social da União Europeia, na cidade do Porto, quando defendeu a 
urgência de se garantir o Primeiro Direito de Cidadania, a saber, o da Habitação. 
Na 55.ª  sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social das Nações Unidas, reali-
zada em Nova Iorque, a 2 de fevereiro de 2017, Ana Sofia Antunes, então Secretária de 
Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, na sua intervenção sobre o tema 
"Estratégias para a erradicação da pobreza para alcançar um desenvolvimento susten-
tável para todos" considerou ser a pobreza um fenómeno multidimensional que priva as 
mulheres e os homens, as raparigas e os rapazes de realizarem todo o seu potencial e 
bem-estar, pelo que  “a erradicação da pobreza requer medidas estratégicas, integra-
das e coerentes a todos os níveis, dirigidas aos vários grupos, como as pessoas com 
deficiência, os migrantes e os refugiados e as pessoas pertencentes a grupos étnicos 
e religiosos minoritários”. 
Constatamos, pois, que os nossos governantes com maior responsabilidade na erradi-
cação da pobreza têm uma correta compreensão do problema. Como explicar, então, a 
sistémica persistência de múltiplos fenómenos de exclusão das pessoas com deficiên-
cia? Dizemos sistémica porque nas diversas áreas da política pública de inclusão social 
deparamo-nos com insuficiências discriminatórias sempre justificadas pela insuficiência de 
recursos, de que são exemplos gritantes o incumprimento da legislação sobre acessibili-
dades, os atrasos na atribuição de produtos de apoio e dos atestados médicos multiusos 
de incapacidade, o subfinanciamento do apoio ao funcionamento das Associações de 
pessoas com deficiência, a escassez de recursos humanos devidamente capacitados 
para realizarem a escola inclusiva, a falta de resposta às necessidades de cuidados 
continuados, a ausência de apoio ao desporto adaptado, o subfinanciamento do Modelo 
de Apoio à Vida Independente, o atraso na atualização da Prestação Social de Inclusão, 
o isolamento das pessoas com deficiência residentes em zonas rurais devido à carência 
gritante de transportes públicos acessíveis. 
Depois do evidente insucesso da Estratégia Nacional para a Deficiência (ENDEF), 
desenvolvida entre 2011 e 2013, é grande a expectativa de que a ambiciosa Estratégia 
Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD) possa contribuir significa-
tivamente para a erradicação das discriminações que negam às pessoas com deficiência 
o usufruto de direitos básicos. Donde a nossa apreensão pelo facto dos Orçamentos de 
Estado de 2021 e de 2022 não incluirem nenhuma rúbrica destinada ao financiamento 
da ENIPD, planeada para ser executada no período 2021-2025. 

O Dia Internacional da Erradicação 
da Pobreza e a ENIPD

EDITORIAL

Helena Rato

Hiroxima e Nagasaki 
Nunca Mais!

No dia 1 de agosto fomos surpreendidos por um discurso alarmante do Secretário Geral 
da ONU, António Guterres, sobre o ”aniquilamento nuclear” que ameaça a Humanidade. 
António Guterres é um homem prudente, por isso há que levar a sério quando avisa: 
“Até agora tivemos uma sorte extraordinária. Mas a sorte não é uma estratégia ou um 
escudo para evitar que as tensões geopolíticas se transformem num conflito nuclear”.
Quando invocou a sorte, Guterres referia-se a acidentes técnicos ou erros humanos na  
interpretação de sinais que podem despoletar um ataque nuclear, em resposta a um  ataque 
do “inimigo” na realidade inexistente, como quase aconteceu em 1997. 
A 6 de agosto de 1945, os EUA destruíram a cidade de Hiroxima com uma bomba atómica 
e a 9 de agosto repetiram o massacre sobre Nagasaki. Subsequentemente, a tomada 
de consciência das consequências aniquiladoras de uma guerra nuclear levaram ao 
que foi designado como “equilíbrio do terror”. Contudo, o desejo de se alcançar uma 
superioridade destrutiva tem conduzido a uma quase permanente corrida ao armamento 
nuclear, desviando para a guerra recursos necessários ao bem-estar das pessoas, 
como lembrou António Guterres ao referir: “os países buscam uma falsa segurança ao 
reservar e gastar centenas de bilhões de dólares em armas apocalípticas”. 
A defesa da vida é a primeira responsabilidade dos defensores dos Direitos Humanos. 
Assim, o Associação pugna pelo fim das armas nucleares e saúda o Dia Internacional 
para a Eliminação das Armas Nucleares que se comemora a 26 de setembro.
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CENTRAIS

Jayati Ghosh, economista indiana de renome internacional, professora 
de Economia na Universidade Ahmherst de Massachusetts (EUA), Pre-
sidente do Centro de Estudos e Planeamento Económico da Universi-
dade Jawaharlal Nehru de Nova Delhi (Índia) e membro do Conselho 
Consultivo do Secretário Geral da ONU sobre multilateralismo, defende 
que a inflação em curso é uma consequência dos lucros excessivos das 
grandes empresas associados à especulação financeira no mercado de 

Inflação
e se a guerra da Ucrânia 
for apenas um pretexto?
produtos primários ou matérias primas, como é o caso do petróleo ou 
dos cereais. Em defesa desta tese, a Professora invoca as conclusões 
de um estudo divulgado pelo Economic Policy Institute, a saber: nos 
EUA, entre 2020 e 2021, o aumento dos lucros das grandes empresas 
foram responsáveis por 54% da inflação, e os salários apenas 8%. 
E em Portugal? Em Portugal, o surpreendente aumento dos lucros se-
mestrais de grandes empresas, de que são exemplo a EDP Renováveis 
(87%), a GALP (153%), a Navigator (151%), mas também a CGD (484 
milhões de euros), o BPI (201 milhões de euros), o Novo Banco (266,7 
milhões de euros), confirmam a tese de Jayati Ghosh, pois todas estas 
empresas têm beneficiado da possibilidade de aumentarem os preços 
sob o pretexto da guerra na Ucrânia. 
Acrescente-se que, à boleia do aumento dos preços, as receitas do 
IVA têm aumentado, contribuindo significativamente para o, também, 
surpreendente excedente orçamental.

O Programa Acessibilidades 360º está 
integrado no Plano de Recuperação e 
Resiliência – o PRR, mais conhecido 
como a “bazuca europeia” – e destina-
se a reforçar o investimento na melhoria 
das acessibilidades físicas para pessoas 
com deficiência ou incapacidades, em 
todo o território nacional. O Programa 
Acessibilidades 360º desdobra-se  em 

Programa Acessibilidades 360º

PRR e o financiamento a obras nas Habitações
turas até 30 de setembro. Apesar da sua 
denominação o financiamento do PIH 
engloba Vias e Edifícios públicos, além 
das Habitações, sendo os Municípios os 
beneficiários finais, os seja, as candidaturas 
têm sempre de ser efetuadas pelos 
Municípios e são os Municípios que recebem 
o financiamento e são responsáveis 
pela execução física das intervenções, 
embora essas intervenções tenham como 
destinatários finais “as pessoas com 
deficiência com um grau de incapacidade 
igual ou superior a 60%, devidamente 
atestado”.
Em suma, se uma dessas pessoas 
com deficiência necessitar de obras de 
adaptação na sua habitação, aconselha-se 
a que se dirija rapidamente à sua Câmara 
Municipal solicitando-lhe que inclua as 
obras de adaptação que precisa para a sua 
habitação na candidatura ao PIH. 
Simultaneamente, aconselham-se os 
Municípios a proceder, rapidamente, à 
identificação das pessoas com deficiência, 
residentes no seu Concelho, que necessitam 
de intervenções de adaptação nas suas 
habitações para apresentarem candidaturas 

ao financiamento do PIH.
Dada a potencial importância do PIH na 
melhoria das condições de vida de muitas 
pessoas com deficiência, em Portugal, a 
APD tem seguido com particular atenção 
a operacionalização desse Programa. 
Esta atividade permitiu-nos constatar o 
desconhecimento generalizado sobre o 
programa, tanto por parte de possíveis 
destinatários finais como de beneficiários 
finais, tendo disso informado tanto a 
Secretária de Estado da Inclusão como o 
Presidente do Conselho Diretivo do INR. 
Foi, pois, com legítima satisfação que 
recebemos a notícia do prolongamento do 
prazo das candidaturas ao PIH e reiteramos 
a disponibilidade da APD em continuar 
a esclarecer pessoas com deficiência e 
Municípios que encontrem dificuldades em 
formular candidaturas, no âmbito do PIH.
Para informação, aqui fica o endereço do 
aviso da candidatura no site do INR, no 
separador PRR  https://recuperarportugal.
gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/Aviso_
PIH_-republicacao_25.07.2022.pdf 

Sandra Costa

três Programas de Intervenção, a saber, nas 
vias públicas,  nos edifícios públicos e nas 
habitações. O prazo para a apresentação 
de candidaturas a financiamento dos 
dois primeiros Programas de Intervenção  
terminou a 31 de maio do corrente ano.
No caso do Programa de Intervenção nas 
Habitações (PIH), houve um prolongamento 
do prazo para apresentação de candida-
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Orçamento do Estado 2022 
 Onde estão as pessoas 
com deficiência?

CRÓNICA

As limitações do Orçamento do Estado 
para este ano começam por se verificar, 
desde logo, na muito noticiada atualização 
extraordinária das pensões (Artigo 63.º). O 
anunciado aumento de 10€ por pensionista, 
para pensões até 1108 euros mensais, 
abrange as pensões de invalidez, velhice 
e sobrevivência atribuídas pela segurança 
social e as pensões de aposentação, 
reforma e sobrevivência do regime de 
proteção social convergente – mas exclui 
a Prestação Social para a Inclusão (PSI). 
Esta prestação, direcionada a pessoas 
com deficiência cujo grau de incapacidade 
seja igual ou superior a 60%, não será 
aumentada em 2022, por não se tratar de 
uma pensão. 
E os truques linguísticos do Governo não se 
ficam por aqui. O artigo 125.º do OE2022, 
relativo ao “Alargamento e requalificação da 
rede de equipamentos e respostas sociais”, 
apresenta algumas ideias e promessas 
vagas, mas nenhum projeto ou plano, nem 
sequer dotação orçamental.
Apesar dos anúncios públicos referentes 
a um suposto “maior investimento alguma 
vez realizado em equipamentos sociais”, 
nos quais se referiu uma alocação 
“histórica” de 700 milhões de euros no 
“alargamento e requalificação da rede” 
destes equipamentos, este valor não é 
inscrito no documento legislativo. Além 
desta falha na clarificação concreta dos 
montantes envolvidos na muito necessária 
modernização, reforma e qualificação da 
rede pública de equipamentos sociais para 
a inclusão das pessoas idosas, das pessoas 
com deficiência e de apoio à infância, ainda 
há lugar a uma vaga referência ao PRR e 
a “outros instrumentos de financiamento 
da União Europeia”, uma vez mais, sem 
qualquer especificação dos mecanismos 
planeados – considerando que haja um 
plano...
Também no artigo respeitante à Eliminação 
de Barreiras Arquitetónicas (270.º) se 
mantêm as indeterminações. Neste caso, 

é prometida a “continuidade da adoção das 
medidas necessárias para o cumprimento 
da legislação sobre acessibilidades” 
– em incumprimento há vários anos, 
como denunciado pela APD em diversas 
instâncias –, mas sem qualquer clarificação 
dos valores necessários ou esperados para 
a implementação desta medida vagamente 
proposta.
A promessa do reforço das juntas médicas 
de avaliação da incapacidade de pessoas 
com deficiência (128.º) trata-se de mais 
uma das diversas ideias que prometem 
muito – “acabar com as listas de espera para 
estas pessoas” –, mas concretizam pouco. 
Quantos médicos, quantas juntas, quantas 
pessoas estarão nestas listas de espera, 
quanto tempo demorará a regularizar esta 
situação, qual o orçamento necessário a 
todo o projeto? Fica tudo por esclarecer.
Outro dos fatores estruturantes da plena 
existência das pessoas com deficiência, e 
uma das grandes reivindicações da APD 
ao longo dos anos, é a acessibilidade 
nos transportes públicos. Neste caso, o 
Governo “garante” o acesso das pessoas 
com deficiência visual aos diferentes 
meios de transportes públicos pela mera 
adaptação de corrimões com acrescentos 
para a leitura em Braille. Além de não 
considerar, contrariamente ao escrito, as 
especificidades de cada meio de transporte 
público, há ainda uma total desconsideração 
pelas necessidades e reivindicações reais 
destas pessoas.
Em comunicado, o Presidente da Direção 
Nacional da ACAPO (Associação dos Cegos 
e Amblíopes de Portugal), Rodrigo Santos, 
denuncia este artigo para o qual, assegura, 
a associação “nunca foi consultada”, 
acrescentando que “os problemas de 
acessibilidade aos transportes públicos 
por parte das pessoas com deficiência 
visual são bem maiores, e começam 
bem antes de chegarmos a quaisquer 
estações, gares ou paragens, onde 
existam escadas ou rampas cuja sinalética 

Após ter sido aprovado em junho, são já nítidas 
as insuficiências do Orçamento do Estado para 2022, 
em particular nas questões específicas das pessoas 
com deficiência.

deva ser adaptada”. De acordo com as 
recomendações técnicas da ACAPO, a tal 
garantia do pleno acesso aos transportes 
públicos teria de começar nos sítios web e 
aplicações móveis sem acessibilidade, nos 
próprios sistemas de bilhética e horários, 
nas paragens sem sinalização exterior 
dos veículos a chegar ou a partir, e na 
própria informação sobre as paragens, 
já no interior do veículo, para o qual a 
informação sonora – retirada recentemente, 
por exemplo, dos autocarros lisboetas 
– seria suficiente, entre muitas outras 
medidas. O Braille, a única real medida 
proposta pelo Governo para “garantir” a 
plena acessibilidade destas pessoas aos 
transportes públicos, não é acessível a 
todas as pessoas com deficiência visual, 
segundo garante a ACAPO: tanto nos 
casos das pessoas que ainda não tiveram a 
oportunidade de aprender, como daquelas 
cuja sensibilidade tátil, decorrente de outras 
condições como diabetes, não permita 

sequer essa aprendizagem. Assim, esta é 
mais uma medida que, apresentando-se 
como solucionadora, não tem em causa a 
realidade concreta das pessoas em causa 
– “Nada Sobre Nós Sem Nós!”, insiste 
Rodrigo Santos.
Por fim, um último exemplo ilustrativo das 
respostas que este Orçamento do Estado 
pretende dar às pessoas com deficiência 
chega-nos no artigo 272.º, chamado “Rede 
de resposta para pessoas maiores de idade 
com deficiência” e cujo texto expõe apenas 
“Em 2022, o Governo reforça a rede de 
resposta para pessoas maiores de idade 
com deficiência”. Uma simples pesquisa 
num qualquer motor de busca por uma 
“rede de resposta para pessoas maiores de 
idade com deficiência” anterior a maio de 
2022 traz-nos zero resultados, confirmando 
a suspeita de que esta rede a reforçar em 
2022, na verdade, talvez nem exista!

Maria Catarina Teixeira

O Projeto (IN)tegra pretende criar um Gabinete de Apoio à Inclusão Profissional. 
Este será um lugar onde será disponibilizada informação sobre ofertas de emprego 
e técnicas de procura de emprego para pessoas com deficiência, com um apoio 
individualizado quer a candidatos quer a empresas que procuram promover o 
recrutamento inclusivo.
Serão promovidas sessões de apoio para a procura ativa de emprego direcionadas 
para a criação de CV, apresentação de candidaturas a ofertas de emprego. Para 
as empresas será um apoio direcionado para as necessidades das pessoas com 
deficiência, adaptação do posto de trabalho com sessões de sensibilização em 
contexto laboral.
O Gabinete contempla a criação de um Fórum e um momento de debate/conversa 
com a participação de candidatos e empresas.

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P.

Projeto (IN)tegra

. O pagamento de quotas é um ato simbólico de pertença à Associação – o que por si 
  só é já muito importante – mas é também uma ajuda fundamental para a APD   
  prosseguir a sua atividade.  

. A atualização de dados é essencial para a divulgação das atividades e iniciativas da 
  APD. Contate-nos!

Queridos sócios, a APD e o jornal Associação precisam da vossa ajuda para continuar 
a defender os direitos das pessoas com deficiência. Assim, apelamos aos sócios para 
que façam a regularização das quotas e a atualização dos dados pessoais.

Apelo aos sócios da APD

Participe na Vida Associativa da APD
Atualize as suas quotas   NIB: 0035 0675 0003 2886 4308 1

http://www.apd.org.pt
info-sede@apd.org.pt
T 213 889 883
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O surf para pessoas com deficiência é 
uma atividade desportiva em desenvol-
vimento que procura garantir igualdade 
de oportunidades no acesso às modali-
dades de ondas, bem como melhorias 
na acessibilidade das praias integradas 
na sua paisagem natural, através do 
contato direto com a Natureza. O Surf, 
como modalidade outdoor praticada em 
meio aquático dinâmico, surge como 
alternativa às modalidades tradicionais 
através de uma abordagem mais am-
pla, abrangendo áreas de desempenho 
ocupacional e várias habilidades físicas 
e psicossociais do indivíduo. O surf é um 
desporto fulcral para a inclusão social de 
indivíduos portadores de deficiência, pois 
promove o bem-estar físico, aumenta a 
auto-estima, combate a discriminação e 
apoia o processo de reabilitação de uma 
forma lúdica.
Programas desportivos bem estrutura-
dos, e supervisionadas por técnicos com 
formação adequada, garantem excelen-
tes oportunidades de treino terapêutico 
em equipa,  desenvolvimento pessoal e 
profissional. Os avanços tecnológicos, 
na qualidade e diversidade de materiais 

utilizados para esta modalidade, têm 
permitido melhorias nas adaptações de 
pranchas e fatos, contribuindo para o 
acesso universal à modalidade. Atual-
mente em Portugal, começam a surgir 
iniciativas que utilizam o surf como terapia 
de reabilitação desde que realizadas por 
pessoas com formação académica na 
área da reabilitação, ou devidamente 
habilitadas para o efeito, atendendo as 
suas 3 grandes vertentes (lúdico des-
portiva, terapêutica e de competição / 
alto-rendimento (Para-Surfing).
Relativamente á vertente terapêutica e/
ou de reabilitação, especificamente na 
abordagem em Terapia Ocupacional, 
podemos considerar o surf uma ativi-
dade completa, na medida em que são 
trabalhadas áreas de ocupação como: 
• AVD´s e AVDI´s: Vestir/despir roupa e fato 
de surf; Tomar Banho após sair da água 
salgada; Mobilidade Funcional e Mobili-
dade na Comunidade durante o percurso 
do carro/transporte público até ao local 
de prática; Cuidado com Equipamentos 
Pessoais uso e manuseio de dispositivos 
pessoais; Higiene Pessoal e Auto-cuidado 
após a prática da modalidade;

O surf adaptado como 
método terapêutico 
e de inclusão social

• Educação: Participação da Educação 
Formal através da aquisição/repetição do 
gesto técnico; Participação Pessoal Informal 
na Educação durante as aulas de surf; 
• Trabalho: Interesse e Procura de Emprego, 
através da identificação e seleção de opor-
tunidades de trabalho associadas á indústria 
de surf; Desempenho no Emprego na sua 
surfshop, surfschool, ou sala de shape; 
• Brincar: Brincar Exploratório através 
da exploração do seu corpo, prancha e 
mar; Participação no Brincar mantendo 
um equilíbrio entre o surf e as suas ne-
cessidades, adaptando o material a utilizar 
e os gestos técnicos a adoptar; 
• Lazer: Exploração para o Lazer através 
da identificação de áreas/gestos técnicos/
materiais mais interessantes; Participa-
ção no Lazer planear a sessão de surf 
consoante os objetivos individuais;
• Participação Social: Comunidade atra-
vés do envolvimento com os restantes 
surfistas; Família; Pares e Amigos, atra-
vés de um trabalho/sessões de surf que 
envolvam familiares, pares e amigos.
Abordando a modalidade de uma vertente 
mais macro, podemos afirmar que o surf 
poderá ainda ser considerada uma técnica 
terapêutica, na medida que é feito com 
recurso a métodos e materiais específicos 
para trabalhar competências como equi-
líbrio e é inserido num contexto próprio 
altamente rico em estímulos, tendo como 
base conceitos de integração sensorial 
associados a conceitos de intervenção 
terapêutica em meio aquático.
O Surf oferece um vasto leque de estí-
mulos sensoriais:
• Visuais: refleção e refração da luz na 
superfície do oceano, associada ao mo-
vimento constante da ondulação;
• Gustativos/Olfativos: O intenso sabor 
salgado do mar, e o cheiro a maresia e algas;
• Táteis/Proprioceptivos: Flutuabilidade, 
deslize sobre a superfície do mar, e a sim-
ples passagem das mãos pela água em 
movimentos distais enquanto se dropa a 
onda, ou o estímulo tátil do pisar a areia; 
• Auditivos: O som das ondas e movi-
mento do mar;

• Vestibular: Constante desequilibrio e 
reequilibrio inerente á atividade. 
O surf permite, também, desenvolver ca-
pacidades utilizando diversas abordagens 
em diversos contextos:
• Meio Aquático (Propriedades Físicas da 
Água): Importante no processo de reeduca-
ção funcional (equilibrio, força, flexibilidade); 
Efeito estimulante e relaxante; Ausência de 
força de gravidade, melhora a mobilidade; 
Melhoria da capacidade cardio-respiratória; 
Trabalho muscular integral; Prazer; 
• Interação Meio – Indivíduo (Integra-
ção Sensorial num Ambiente Rico em 
Estímulos): Meio ambiental rico em estí-
mulos sensoriais (água, areia, vegetação, 
rochas, fauna e flora aquática); Sensibili-
zação para a proteção do meio-ambiente; 
Ajuda a encontrar formas mais saudáveis 
de interação com o mundo envolvente; 
• Interação Indivíduo – Treinador/Te-
rapeuta (Trabalha conceitos como a Ex-
pressão de Sentimentos e Emoções): 
Relação de confiança entre professor/
terapeuta permite ao indivíduo explorar 
seus conflitos intra-pessoais e encontrar 
soluções; A expressão de emoções; Olhar, 
presença física, toque, movimento; Partilha 
de sentimentos; Trabalhar o intrapessoal 
e interpessoal; Melhoria da auto-estima; 
• Interação Indivíduo – Grupo (Trabalha 
conceitos como Socialização, Liderança, 
Inter-ajuda): Contribuir de uma forma 
lúdica, para a motivação de um grupo; 
Estabelecimento de um clima adequado à 
interação interpessoal; Desenvolver com-
petências sociais; Desenvolver conceitos 
de liderança, respeito mútuo, inter-ajuda.
Em suma, o surf pode e deve ser visto 
como mais-valia na prevenção e tratamento 
de inúmeras situações patológicas, con-
tribuindo para a integração social, evitar o 
sedentarismo e o stress, melhorar a auto
-estima e estimular o trabalho em equipa, 
bem como estimular para a prevenção 
do meio ambiente, e qualidade de vida, 
corroborando com a afirmação de que o 
surf não se enquadra apenas enquanto 
atividade de lazer, mais sim assume-se 
como estilo de vida saudável e inclusivo.

A atividade desportiva é vista atualmente não só com 
o objetivo de competição, mas também como meio de 
alcançar um estilo de vida mais saudável. Nesta perspetiva, 
o desporto em geral pode ser aplicado nas vertente de 
prevenção e/ou tratamento de variadas situações clínicas, 
com benefícios fisiológicos ao nível cardio-vascular, 
endócrino (como a obesidade), músculo-esquelético 
e neuro-muscular, e ainda psicossocial (exclusão social, 
delinquência, toxicodependência e outras). 

O Projeto Surfing4Inclusion (S4I) dinamizado pelo Ericeira Surf Clube (ESC) em parceria com APERCIM - Associação Para a Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mafra, visa a implementação de metodologias de treino, bem como de intervenção terapêutica com 
indivíduos com diversas tipologias de deficiência. Pretende-se compreender de que forma este tipo de abordagens terapêutico-desportivas 
contribui para a melhoria de qualidade de vida destes indivíduos, quer seja ao nível de ganhos motores e funcionais, quer ao nível de 
competências cognitivas e sociais, traduzindo-se num aspeto fundamental no processo de inclusão social. A amostra é composta por 96 
pessoas (61 sexo masculino e 35 sexo feminino), com idades compreendidas entre os 5 e 65 anos de idade, oriundos de 13 instituições. 
Desta amostra existe um grupo da APERCIM com intervenção regular, composto por 22 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e 
64 anos de ambos os sexos. Desta intervenção com a duração de 12 meses, foram evidentes ganhos funcionais nos participantes do projeto 
S4I, traduzindo-se em melhorias nas competências de desempenho das suas atividades de vida diária e atividades escolares/Laborais, 
bem como ao nível das competências da socialização. No decorrer destas práticas foi ainda possível estabelecer outras parcerias nomea-
damente com International Surf Therapy Organization (ISTO), bem como lançar a criação da Rede Europeia de Surf Adaptado/Surf-Terapia.

Projeto 
Surfing4inclusion 
– Ericeira Surf 
Clube / Apercim

João Taborda Lopes, Terapeuta Ocupacional Mestre em Desporto e Educação Física, Treinador de Surfing Grau 2, Formador e coordenador do módulo Surf para Pessoas 
  com Deficiência do curso treinadores de surf da Universidade Lusófona, Coordenador Surf Adaptado e Projetos Sociais no Ericeira Surf Clube
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sentados e colocados à votação pedidos 
de adesão e pareceres, apresentação de 
projetos e de relatórios semestrais e reali-
zada a eleição dos novos corpos sociais.
A 7 de junho, a APD Porto deu uma 
entrevista assente na temática do “Ob-
jetivo de Desenvolvimento Sustentável 
10 - Reduzir as Desigualdades” à Uni-
versidade Lusófona do Porto (Curso de 
Ciências da Comunicação - Ramo de 
Jornalismo).

Rádio Portalegre dá 
tempo de antena à 
questão da deficiência 
A Rádio Portalegre (100.5/104.5 FM) 
transmite todas as quartas-feiras, entre 
as 19 e as 20 horas, o programa “Hora 
Institucional” dedicado às questões liga-
das às pessoas com deficiência.

NOTÍCIAS

VW Golf V
A diesel, de 2006, com mudanças 
automáticas, adaptado para condução 
de pessoa com deficiência, com travão 
e acelerador manual à esquerda e em 
bom estado de conservação.
Com 133.000 Km | Cont. 969 442 256.

VENDE-SE

Para anunciar neste jornal, por favor contate os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4PUB

«Põe o meu boné»
Livro infantil da APD 
nos média

Consulte os links das entrevistas que a 
presidente da APD, Gisela Valente, tem 
dado aos media sobre livro infantil «Põe 
o meu boné», que a Associação acabou 
de publicar este ano para assinalar o seu 
50º aniversário.
– Rádio Foz do Mondego, a 1 de julho: 
www.facebook.com/fozdomondego99.1/
videos/433603915127694/
– Rádio Lagoa, a 27 de julho, no pro-
grama “Espaço 15-18” www.facebook.
com/www.radiolagoa.pt/photos/a.184186
284992502/5199750113436069/
– RTP, a 29 de julho, no programa “Por-
tugal em Direto”: www.rtp.pt/play/p9677/
e632850/portugal-em-direto/1071307 
(entrevista no minuto 17)
Na sequência da entrevista à Rádio Foz 
do Mondego, a locutora Sara Joaquim, 
ofereceu-se para gravar o livro em áudio, 
para que a APD o possa disponibilizar 
em formatos alternativos.
A APD encontra-se atualmente a tentar 
encontrar forma de fazer a edição deste 
livro em braille. Porque faz todo o sentido!

Anulada sanção 
disciplinar a sócio
Por deliberação do Juízo Local Cível de 
Braga, foi anulada a sanção disciplinar 
de perda da qualidade de sócio ao Sr. 
Nuno da Silva Henriques, sanção delibe-
rada em Assembleia Geral Ordinária da 
Associação Portuguesa de Deficientes, 
a 26 de agosto de 2019.

Reforma antecipada ainda 
sem regulamentação 
da Lei 5/22
No passado dia 22 de julho, APD enviou 
uma carta ao Primeiro Ministro onde 
questionou a razão do atraso na regu-
lamentação da Lei 5/22 que instituiu a 
possibilidade de reforma antecipada dos 
trabalhadores com deficiência cujo grau 
de incapacidade, atribuído por Junta 
Médica, seja igual ou superior a 80%.
“…em razão da matéria, o assunto foi 

encaminhado para o Gabinete da Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social”, excerto da resposta à APD, por 
ofício enviado a 28 de julho, pelo chefe de 
gabinete do Primeiro Ministro, Vitor Escária. 
Ficamos, pois, a aguardar futuros de-
senvolvimentos.

CM Barreiro condecora 
APD por “Bons Serviços 
e Dedicação” 

A Câmara Municipal do Barreiro atribuiu a 
medalha de “Bons Serviços e Dedicação 
à APD” pelos 50 anos da Associação. Na 
cerimónia, que decorreu no passado dia 
28 de maio, esteve presente, para receber 
a distintiva medalha, o Presidente da De-
legação Distrital de Setúbal, José Lopes.

Atividades da APD Porto

A 4 de julho, a Delegação Distrital do Por-
to deu uma entrevista ao Jornal “Mundo 
Atual” sobre acessibilidades do Porto.
A Delegação do Porto participou na Ses-
são de Esclarecimento sobre os direitos e 
deveres dos cuidadores informais, orga-
nizada pelo “Movimentos dos cuidadores 
informais”, no dia 28 junho.
A 27 de junho, reuniu na sua sede com 
Thiago Frias, da equipa de Responsabili-
dade Social Corporativa do Grupo ISRG, 
a fim de avaliar possíveis colaborações.
Esta delegação participou na reunião or-
dinária do Conselho Local de Ação Social 
de Vila Nova de Gaia, onde foram apre-

Portugal mostrou 
garra no Campeonato 
da Europa BCR 2022
Portugal não venceu, mas deu muita luta. 
Em junho passado, no jogo de estreia da 
edição 2022 do Campeonato da Europa 
BCR, frente à Lituânia, a equipa das 
quinas entrou melhor e obrigou o seu 
adversário a suar até ao quarto período, 
altura em que a Lituânia mostrou porque 
é que joga na Divisão A. 
São 7 os atletas da APD (Braga, Leiria e 
Lisboa) que representaram Portugal no 
Campeonato da Europa das divisões B e C 
(disputadas de forma conjunta). A seleção 
nacional perseguia a promoção à divisão 
B, o que implicava a classificação entre 
os primeiros 8 países, objetivo que não 
foi alcançado, dado o 10º posto obtido.

Portugal vence 
Tournoi de Lyon
No passado mês de julho, a Seleção 
Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas 
saiu vitoriosa na final do Tournoi de Lyon 
frente à anfitriã de França. 
Mais um título para acrescentar às quatro 
medalhas conquistadas nas quatro edições 
de Campeonatos da Europa.
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AGENDA

APD Lisboa 
XXI Torneio Internacional 
de Basquetebol CR

A APD leva a efeito nos próximos 24 e 25 
de setembro o seu 21º Torneio Internacional 
de Basquetebol em cadeira de rodas. Este 
histórico torneio internacional é o ponto mais 

alto da modalidade no nosso país. Nesta 
competição internacional irão participar 
quatro equipas: - A equipa organizadora 
(APD Lisboa), o campeão nacional de 
2020/2021 e duas equipas estrangeiras.
O Torneio que se irá realizar no Pavilhão 
Municipal Casal Vistoso tem como principal 
parceiro a CM Lisboa e envolve cerca de 
cento e cinquenta participantes, entre 
atletas, treinadores, árbitros e restante 
pessoal de apoio.

APD da Amadora
Atividades programadas 
até ao fim do ano
- Piquenique no dia 14 de setembro, no 
Parque da Serafina – almoço partilhado 
com convívio entre associados e familiares;
- Passeio de um dia em 8 de outubro, a 
Moura, com visita à barragem do Alqueva 

e conhecimento dessa cidade turística;
- Comemoração do São Martinho no dia 
12 de novembro;
- Comemoração do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, no dia 3 de 
dezembro, com espetáculo variado de 
música popular portuguesa;
- Lanche convívio comemorativo da quadra 
festiva do Natal, no dia 17 de dezembro.

APD do Porto
Encerrada para férias
Informa-se que as instalações da APD do Porto 
e Vila Nova de Gaia se encontram encerradas 
entre 16 a 31 de agosto para férias.

APD Braga
Encontro com associados 
A 17 de setembro, a delegação da APD 
Braga retoma o encontro informal com 
associados que decorrerá na sua sede, a 

partir das 14h30.

Grupo Trabalhos Manuais
Às terças, das 14h30 até às 15h30, temos 
o Grupo Trabalhos Manuais nossa Sede, 
na Rua do Raio, em Braga. Compareça e 
experimente!

Atelier de Costura
Às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00, 
temos o Atelier de Costura da D. Lurdes, 
no Centro Comercial Granjinhos, pertinho 
da APD Braga. Faça a sua inscrição, 
telefonando para o 253275959 ou por e-mail 
info@apdbraga.pt

Ensaio do Grupo de Cavaquinhos
Aos sábados, das 14h00 às 15h30, 
há ensaio do Grupo de Cavaquinhos, 
dinamizado pelo Sr. Simões. Compareça e 
venha aprender e ensinar a arte da música, 
na nossa sede na Rua do Raio.

No passado mês de julho, a comitiva 
portuguesa, composta por 25 atletas, 
que participou, nos Jogos Europeus da 
Juventude, em Pajulahti, na Finlândia, 
conquistou 12 medalhas nas modalidades 
de Atletismo, Basquetebol em Cadeira de 
Rodas, Boccia e Natação.

APD Braga conquista 
a 7ª Taça de Portugal 
em BCR consecutiva
A APD Braga fez história e conquistou mais 
uma Taça de Portugal de BCR, a sétima 
consecutiva que ewntra no palmarés do 
clube minhoto. Parabéns aos campeões?

APD Braga venceu 
o Torneio de 3X3 BCR 
da Urban Sports 4 All
A APD Braga venceu o Torneio de 3X3 BCR 
da Urban Sports 4 All, no fim de semana 
de 8 a 10 julho, no Parque Tejo, em Lisboa. 
Os treinos de BCR em Braga retomam 
em setembro.

II Torneio BCR 
Cidade da Covilhã

DESPORTO

O ll Torneio BCR Cidade da Covilhã, um 
evento organizado pela APD Castelo 

Basquetebol; Associação de Basquetebol 
de Castelo Branco; Câmara Municipal da 
Covilhã; União de Freguesias de Covilhã 
Canhoso; UBI e respetivos Serviços de 
Ação Social. A APD agradece ainda ao 
Grupo de Danças da Covilhã; à FPB TV, 
que transmitiu em direto todo o evento; 
à restante comunicação social presente; 
à empresa Memória Fotográfica; às 
individualidades que entregaram os 
prémios e, claro, a todas as equipas 
participantes. 
Aos que contribuíram para mais um 
sucesso deste torneio, o nosso Muito 
Obrigado e até para à próxima edição!

Branco que pretende promover o BCR 
na região, decorreu nos dias 16 e 17 de 
julho, no pavilhão N.º1 da Universidade 
da Beira Interior (UBI), e viu pelo segundo 
ano consecutivo a equipa da APD Braga 
vencedora.
No final do evento, a APD Castelo Branco 
assinou um protocolo de cooperação com o 
Clube Desportivo da Covilhã (CDC) para a 
promoção e intensificação da cooperação 
e intercâmbio na área do desporto, com 
a criação conjunta de uma equipa de 
basquetebol em cadeira de rodas.
A APD Castelo Branco agradece aos 
seus parceiros: Federação Portuguesa de 

Entre os dias 15 e 26 de julho, a APD 
esteve representada na Feira de S. Tiago, 
na Covilhã, com dois stands para divulgação 
e promoção do desporto adaptado.

APD 
Castelo 
Branco 
na Feira 
de S. Tiago

A APD Castelo Branco convida os 
associados, não associados e respetivas 
famílias a participar no Piquenicão Nacional 
2022 a realizar-se no dia 20 de agosto 
no Parque Multiusos Duppigheim na 

Boidobra - Covilhã, com o tema  "A Festa 
da Inclusão". Os interessados deverão 
fazer a sua inscrição para um dos seguintes 
contatos: 275 085 250 / 928 061 956 ou 
info-castelobranco@apd.org.pt

Paralímpicos
Portugal conquistou 12 medalhas nos Europeus da Juventude

BC Gaia é Campeão 
Nacional de BCR 
O BC Gaia conquistou pela primeira vez 
este ano o título de campeão nacional de 
BCR, numa final discutida com a APD 
Braga.

Piquenicão Nacional 2022 


