
 

Acção de  formação  

“Promover uma Cidade de 

Oportunidades” 

 
15 de Maio de 2013 

Associação Portuguesa de Deficientes 



A Associação Portuguesa de Deficientes 

14 de Abril de 1972 – criação da APD 

 

 

1978 – A APD é membro fundador da  Confederação Nacional 

dos Organismos de Deficientes 

 

 

1980 – É membro fundador da DPI – Disabled Peoples’ 

International 



Número de sócios em Abril de 2013: 

25.566 

  

Número de dirigentes eleitos: 204 

 

Delegações:  

                   Distritais: 7 

                   Locais: 11 

 

 



Gabinetes de Apoio: 

            Social (Amadora, Braga, Chaves, Leiria, Lisboa, Porto) 

                   Jurídico (Chaves, Leiria, Lisboa e Paredes) 

                   Barreiras Arquitectónicas (Lisboa)                                                  

                   Psicológico (Amadora, Braga, Cascais, Chaves e Porto) 

 



Actividades desenvolvidas: 

 Institucional: nacional/internacional  

 Culturais 

 Desportivas 

 De sensibilização 

 De formação 

 Atendimento/Encaminhamento/Informação 

 



 Modalidades desportivas: 

                        - Basquetebol em cadeira de rodas 

                        - Atletismo (com e sem cadeira de rodas) 

                        - Natação 

                        - Xadrez 

                        - Tiro ao Alvo 

                        - Ténis de Mesa 

                        - Pesca 

                        - Tiro com arco 



Em 2008, a Associação Portuguesa de Deficientes, com o 
patrocínio da MSD, instituiu o Prémio Dignitas, destinado a 
premiar os melhores trabalhos, publicados ou difundidos 
nos media portugueses, por profissionais da comunicação 
social, cujo tema seja a deficiência e que promova a 
dignidade das pessoas com deficiência, os seus direitos 
humanos e a inclusão social. 
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A APD foi agraciada em 10 de Dezembro de 2009 com o 
Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República, 
«em virtude do trabalho desenvolvido em prol da 
integração das pessoas com deficiência». 

 





A - Quais os principais problemas e 

soluções para os ultrapassar colocados 

às pessoas com deficiência.  

 



 
Identificação de alguns dos problemas 

que se colocam ao nível da deficiência: 



Identificamos como primeiro obstáculo à 

inclusão o facto de as questões relativas às 

pessoas com deficiência não serem 

consideradas nas políticas e programas de 

âmbito geral. 

 

Não é um problema apenas nacional. É 

global. Quando foram definidos os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

as pessoas com deficiência foram ignoradas.  



A adopção de medidas específicas e 

pontuais não resolve os grandes desafios 

que as pessoas com deficiência encontram 

no seu dia-a-dia.  

 

A prová-lo está a realidade. Uma sociedade 

construída sem ter em conta as 

necessidades destes cidadãos. 

 



A inexistência de dados estatísticos impede 

o conhecimento da realidade sobre a 

situação das pessoas com deficiência, o que 

prejudica a adopção de políticas eficazes.  

 

 



 Medidas legislativas insuficientes ou 

desajustadas;  

 

  Baixos níveis de escolaridade e de 

qualificação profissional das pessoas com 

deficiência; 

 

 Formação profissional inadequada;  

Inacessibilidade do meio físico, da 

informação e da comunicação 

 



 Obstáculos à educação inclusiva e de 

qualidade. 

 

 Inacessibilidade do meio físico, da 

informação e da comunicação. 

 

 Alguma desconfiança por parte dos 

empregadores que resulta, para além dos 

estereótipos criados, do desconhecimento 

das capacidades e potencialidades das 

pessoas com deficiência; 
 



 

 Ausência de informação das próprias 

pessoas com deficiência e das suas famílias 

sobre os direitos que lhes assistem e as 

oportunidades existentes. 



“Um em seis cidadãos da União Europeia (UE) é 

portador de uma deficiência mais ou menos 

profunda, o que representa cerca de 80 milhões 

de pessoas que, com frequência, se vêem 

impedidas de participar plenamente na sociedade 

e na economia devido a barreiras físicas e 

comportamentais. A taxa de pobreza das pessoas 

com deficiência é 70% superior à média, em parte 

devido a limitações no acesso ao emprego.” 

 
In Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: Compromisso renovado a favor de uma Europa 

sem barreiras 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PT:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PT:PDF




O modelo inclusivo - soluções 



As soluções e medidas a adoptar para 

assegurar o modelo inclusivo estão 

exressas na Convenção sobre os direitos 

das pessoas com deficiência 



De âmbito geral: 

 

  O respeito pela dignidade inerente, 

autonomia individual, incluindo a liberdade 

de fazerem as suas próprias escolhas, e 

independência das pessoas; 

 Não discriminação 

 Participação e inclusão plena e efectiva na 

sociedade 



  O respeito pela diferença e aceitação 

das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e humanidade 

  Igualdade de oportunidade 

  Acessibilidade 

  Igualdade entre homens e mulheres 

  Respeito pelas capacidades de desenvol-

vimento das crianças com deficiência e 

respeito pelo direito das crianças com 

deficiência a preservarem as suas 

identidades 

 



 

 

 

 

B- Principais desafios colocados aos 

municípios Portugueses  

 



 

As autarquias, no âmbito das suas 

atribuições, devem dar particular relevância 

a: 

 

1.  Conhecer o universo dos seus munícipes 

com deficiência. 

 

2.  Assegurar a educação inclusiva e de 

qualidade. 

 

3. Garantir formação profissional inclusiva. 

 

 

 

 



4. Assegurar a acessibilidade do meio físico 

e edificado, bem como da rede pública de 

transportes. 

 

5. Assegurar a informação e comunicação 

acessíveis. 

 

6. Promover Iniciativas inclusivas 

 



 

 

5. Sensibilizar os empregadores, associações 

sindicais, associações profissionais e a 

população em geral para os direitos, 

necessidades e possibilidades das pessoas 

com deficiência. 

 



Por último queremos deixar-vos uma 

reflexão. 

 

Estamos a atravessar um período terrível. 

Em nome de uma dívida pela qual os 

cidadãos não são responsáveis estão a ser 

impostas políticas de retrocesso social, de 

violenta austeridade e de forte ataque ao 

Estado Social. 



 

 

Esta situação é identificada na 

Declaração Final da Cúpula dos Povos 

que reuniu paralelamente à 

Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável  Rio+20  



A dita “economia verde” é uma das expres-

sões da atual fase financeira do capitalismo 

que também se utiliza de velhos e novos 

mecanismos, tais como o aprofundamento 

do endividamento público-privado, o super 

estímulo ao consumo, a apropriação e 

concentração das novas tecnologias, os 

mercados de carbono e biodiversidade, a 

grilagem e estrangeirização de terras e as 

parcerias públicoprivadas, entre outros. 

 



A defesa dos espaços públicos nas cidades, 

com gestão democrática e participação 

popular, a economia cooperativa e solidária, 

a soberania alimentar, um novo paradigma 

de produção, distribuição e consumo, a 

mudança da matriz energética, são 

exemplos de alternativas reais frente ao 

atual sistema agro-urbano-industrial. 

 



As pessoas com deficiência têm de ser 

parte deste processo de transformação. 

 

Um País planificado para todos assegurará a 

inclusão dos seus habitantes. Uma visão de 

curto prazo, de poupança no imediato, só 

trará custos acrescidos no futuro próximo. 

Não só custos económicos, mas também 

custos sociais decorrentes da exclusão de 

parte significativa da população. 

 



 

 

 

 

Muito  Obrigado!  

 



 

Associação Portuguesa de Deficientes  

 

Largo do Rato , nº 1 B  

1250 – 185 Lisboa 

 

Fax 213 871 095 

 

E-mail: direccao-sede@apd.org.pt 

 


