ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Largo do Rato, 1B – 1250-185 Lisboa
Tele: 213889883/4
Mail: info-sede@apd.org.pt

1.

APRESENTAÇÃO

2.1 Disposições estatutárias:

Âmbito
A Associação é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos dotada de
personalidade jurídica e tem a nacionalidade portuguesa.

A Associação é uma organização de pessoas com deficiência, isto é os órgãos da Associação
quer Nacionais, quer Distritais ou Locais, serão necessariamente compostos por uma maioria
de pessoas com deficiência, sendo o Presidente sempre uma pessoa com deficiência.

Princípios fundamentais
Os princípios fundamentais da Associação emanam da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, incluindo as pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou
sensorial, e são os seguintes:
a) Não discriminação;
b) Igualdade de oportunidades;
c) Participação;
d) Plena inclusão.

Objetivos
A Associação tem por objeto a representação, promoção e defesa de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência portuguesas.

2.2 Breve percurso


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

Maio de 1972.


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

de 26 de Setembro de 1978


A APD tem atualmente 26.331 associados inscritos. Na Associação pode inscrever-se

qualquer pessoa com deficiência, independentemente do tipo ou causa da deficiência.
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Tipo de deficiência
Motora
Sensorial
Orgânica
Mental
Multideficiência

Escolaridade
básica
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Outras

Escolaridade
obrigatória
Sem
escolaridade
Habilitações literárias

Licenciatura



Tem quinze delegações, duas das quais nas regiões autónomas.



Possui uma escola de desporto, que integra 75 atletas em diversas modalidades, entre

as quais basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, andebol em cadeira de rodas, boccia,
remo adaptado, golf adaptado, natação, ténis de mesa.


Para informação e encaminhamento dos seus associados, entidades públicas e

privadas tem gabinetes de Apoio Social, Jurídico e de Acessibilidade, na Sede Nacional e
delegações. Presta ainda apoio psicológico.
1.

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

Deficientes, Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores, Confederação
Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, Conselho Português para a Paz
e Cooperação e Engenho & Obra.
2.

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

Deficientes de Língua Portuguesa e Federação Europeia dos Lesionados da Medula.
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2.3 Reconhecimento
A APD foi agraciada em 10 de Dezembro de 2009 com o Prémio de Direitos Humanos da
Assembleia da República, «em virtude do trabalho desenvolvido em prol da integração das
pessoas com deficiência».

Foi agraciada com o título de Membro-Honorário da Ordem do Mérito da República
Portuguesa em 2014.

Foi distinguida com a Menção Honrosa da ANDA – Associação Nacional de Deficientes de
Angola, pelo apoio prestado.
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2.

INTRODUÇÃO

O ano de 2017 foi marcado por uma maior apresentação de iniciativas legislativas direta ou
indiretamente relacionadas com a deficiência, tanto ao nível governamental como do
Parlamento. A APD foi solicitada para se pronunciar sobre grande parte destas iniciativas,
tendo emitido pareceres sobre várias propostas de diplomas, entre os quais se destaca a
alteração ao Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro e o quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.

Os serviços registaram um aumento considerável de pedidos de informação e também de
protestos de pessoas com deficiência, particularmente sobre as disposições do Decreto-Lei
que aprovou a Prestação Social para a Inclusão.

A Direção Nacional considera que, apesar da necessidade de introduzir alterações no Diploma,
a aprovação de uma prestação social destinada às pessoas com deficiência, independentemente
de serem consideradas aptas ou não aptas para o trabalho, é da mais elementar justiça social. De

facto, existe um número considerável de pessoas com deficiência que não conseguem integrar
o mercado de trabalho, por um conjunto de circunstâncias impeditivas, à maioria das quais
são alheias e que não tinham acesso a um rendimento pecuniário que permitisse minimizar
situações de pobreza e poder viver com um mínimo de dignidade.

Apesar de haver por parte dos legisladores uma maior atenção para as questões da
deficiência, há ainda um longo caminho a percorrer que não se limita à produção de nova
legislação mas sobretudo ao cumprimento da existente.

Em 2017 a APD foi apoiada pelo Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P. para os
três projetos que submeteu ao Instituto. O Projeto “Mais Desporto mais Vida” visou a
captação de crianças e jovens com deficiência, de ambos os sexos, para a prática de atividade
física regular. O Projeto “Reforçar e dinamizar a intervenção” destinou-se a aumentar o
conhecimento dos dirigentes no domínio da igualdade de oportunidades para as pessoas com
deficiência. O Projeto “Estimar, Melhorar e Alcançar” visou a criação de uma plataforma para
obtenção de dados estatísticos sobre as diversas áreas da deficiência.
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A APD recebeu ainda apoio financeiro ao funcionamento, concedido pelo INR, I.P ao abrigo
do disposto no Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de Julho.

3.

ATENDIMENTO GERAL



GABINETES DE APOIO SOCIAL

SEDE NACIONAL

O gabinete de apoio social da Sede Nacional contabilizou, em 2017, cerca de 882
atendimentos através de contactos telefónicos, solicitações via correio eletrónico e carta, bem
como atendimento presencial.
Sendo o contacto efetuado por sócios, não sócios, entidades públicas e privadas de todo o
país incluindo as regiões autónomas.
As formas preferenciais de contacto são por correio eletrónico e contacto telefónico.

Na origem das solicitações estiveram sobretudo questões relacionadas com:
•

Prestação Social para a Inclusão;

•

Alteração dos benefícios fiscais (Orçamento de Estado);

•

Informações sobre IMI/IUC;

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

Legislação no geral;

•

Informações sobre Apoios Sociais na área da deficiência;

•

Apoio no pedido de produtos de apoio (prescrição médica) e aconselhamento de

produtos e soluções;
•

Informações sobre Apoios à contratação de pessoas com deficiência.

•

Informações sobre aquisição de veículo;

•

Informações sobre Apoios ao Arrendamento;

•

Informações sobre Movimento de Vida Independente;



Habitação;



Prestações sociais;
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Emprego;



Produtos de apoio;



Prestação Social para a Inclusão;



Transportes;



Violência doméstica.

DELEGAÇÃO LOCAL DA AMADORA
Continuou a integrar a rede social na freguesia da Venda-Nova, na qual estão envolvidas as
Instituições e a Autarquia que em conjunto têm dado respostas às necessidades da população
que habita na freguesia ou freguesias do concelho.

Atendimento social aos nossos associados e utentes encaminhados por outros organismos
públicos na resolução de problemas de carência social e ajudas técnicas.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DE BRAGA
No decorrer do ano de 2017 o Serviço Social identificou 91 situações das quais 87 foram
sujeitas a um diagnóstico com entrevista individual e a um apoio psicossocial individual e
familiar. Para responder às necessidades detetadas, o Serviço Social fez 79 articulações com
serviços da Segurança Social, 12 articulações com equipamentos sociais e deu 4
orientações/informações diversas. Não foi possível quantificar os atendimentos telefónicos
mas os mesmos existiram também como forma de responder às questões dos sócios.

DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES
Realizou 22 atendimentos.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA
O apoio é efetuado maioritariamente por atendimentos presenciais, contudo algumas
intervenções foram efetuadas via telefone e cartas.
Os familiares e conviventes das pessoas com deficiência procuram recolher informações sobre
os seus direitos, nomeadamente: aquisição de produtos de apoio (preenchimento de ficha,
pedidos de orçamentos, contactos diversos), obtenção de apoios sociais e de apoios ao nível
económico.
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Ao longo do ano foram efetuados vários encaminhamentos para diversas respostas sociais
nomeadamente: Centros de Atividades Ocupacionais, Lares Residenciais para Pessoas com
Deficiência, Centro de Dia, consultas de especialidade, entidades públicas, entre outras. Para
providenciar respostas mais adequadas e assertivas foi efetuado um trabalho de rede com
entidades da região. A Técnica de Serviço Social participou na organização de atividades
realizadas na sede “Oficina de trabalhos manuais” e “torneio de cartas”, na elaboração e
relatórios de projectões de pedidos de apoio, na elaboração de relatórios diversos a pedido
da Direção, representante das reuniões de CLAS de Leiria, Marinha Grande e outros.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO
Em 2017 foram efetuados 276 atendimentos pelos Serviços da Associação Portuguesa de
Deficientes – Delegação Distrital do Porto.

Os contactos presenciais tem vindo a diminuir, como reflexo houve um aumento da utilização
do correio eletrónico cerca 45%. Sendo que as solicitações mais constantes são relacionadas
com Legislação, esclarecimentos com o acesso/direito a prestações sociais (no que concerne
a este item tivemos um aumento, relacionado com a Prestação Social para a Inclusão – PSI,
que levantou muitas duvidas ao nosso publico alvo) com informação sobre resposta sociais e
também sobre os serviços prestados. Recorreram aos serviços da APD 53% de pessoas do sexo
masculino e 47% do sexo feminino. A faixa etária predominante foi a dos 35 a 49 seguindo da
dos 50-59. Este registou-se um aumento significativo em relação a situações referentes a
deficiência mental e multideficiências, e visual, que estão diretamente relacionadas com a
falta de respostas sociais no âmbito de CAO e Lar Residencial, assim como com a nova
Prestação Social PSI.



GABINETES DE APOIO JURÍDICO

SEDE NACIONAL
No ano de 2017 procedeu a consultora jurídica a total de 162 atendimentos, dos quais 29
telefónicos e 46 atendimentos pessoais e os restantes por correio eletrónico.

Foi prestado aconselhamento jurídico às pessoas com deficiência e suas famílias, a entidades
públicas e privadas em matéria de diversos direitos (arrendamento, prestação de serviços,
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Prestação Social para a Inclusão, acidentes de trabalho, penhoras, divórcios e partilhas entre
outros) e ainda situações de violação de direitos/discriminação.

No apoio prestado à Direção Nacional e às delegações, o Gabinete procedeu à análise e
emissão de pareceres, análise e elaboração de protocolos, acordos e contratos de trabalho.

DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES
Realizou 15 atendimentos.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DE LEIRIA
O apoio jurídico é de uma importância fundamental para os associados que procuram ajuda,
bem como para seus familiares e outras pessoas com ou sem deficiência que recorrem a esta
Delegação.
Este incide nas seguintes temáticas: revisão de incapacidade, alteração de rendimentos,
questões de partilhas, créditos, consumos e empréstimos. Assim, continua a ser benéfico para
os associados a existência do gabinete de apoio em causa.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO
No ano de 2017 os serviços jurídicos assumiram o seu papel de coadjuvar as atividades
associativas, na orientação dos corpos sociais na tomada de decisões, assim como, prestar
apoio aos restantes serviços desta Delegação, contribuindo na análise e no esclarecimento de
leis, principalmente às que se relacionam aos direitos das pessoas com deficiência.
Também continuaram a prestar assistência/encaminhamento jurídico para todos os
associados que necessitem apoio em questões de carácter jurisdicional a fim de obterem um
a resolução dos seus problemas.



GABINETE DE ACESSIBILIDADE

Em 2017 o gabinete de acessibilidades contabilizou cerca de 262 atendimentos através de
contactos telefónicos, solicitações via correio eletrónico e carta, bem como atendimento
presencial.
O Gabinete de Acessibilidades foi contactado por sócios, não sócios, entidades públicas e
privadas de todo o país incluindo das regiões autónomas.
As formas preferenciais de contacto foram por correio eletrónico e contacto telefónico.
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Foram prestados esclarecimentos relacionados com as soluções de acessibilidade às pessoas
com deficiência e às suas famílias bem como, a entidades públicas e privadas.

Na origem das solicitações estiveram sobretudo questões relacionadas com:


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



Interpretação do código civil - direitos e deveres dos condomínios e dos condóminos;



Estacionamento reservado e reconhecimento de cartões de estacionamento;



Elaboração de pareceres técnicos para entidades privadas e públicas;



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



Exposições para organismos públicos e privados face ao incumprimento do DecretoLei nº163/2006, de 8 de Agosto;



Apoio no pedido de produtos de apoio (prescrição médica) e aconselhamento de
produtos e soluções;



Informação sobre adaptação do posto de trabalho;



Verificação de acessibilidade WEB e teste de softwares novos no mercado;



Informações sobre apoios para a realização de adaptações em habitação própria.

 GABINETES DE APOIO PSICOLÓGICO

DELEGAÇÃO LOCAL DA AMADORA
Em coordenação com o Serviço Social, foram feitas, ao longo do ano consultas por parte da
nossa psicóloga, contribuindo desta forma para uma melhoria do bem-estar Psico-emocional
dos associados envolvidos.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DE BRAGA
O serviço de psicologia realizou no ano 2017 acompanhamento psicológico regular a 7
associados 7 associados e seus familiares, com a periocidade semanal ou quinzenal e facultou
apoio de forma pontual a alguns associados. Realizaram-se 113 atendimentos. Em
determinadas situações a articulação com a família foi estritamente necessária para o bemestar pessoal e harmonia familiar, pelo que se efetuaram algumas sessões conjuntas.
Os problemas de cariz emocional continuaram a ser o principal motivo do pedido de consulta,
contudo, também se realizaram sessões de treino de competências sociais, promoção de
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autonomia e estimulação cognitiva, em casos em que tal se verificou necessário.
Providenciou-se ainda uma articulação direta com outros serviços complementares, tal como
Gabinetes de Inserção Profissional, a fim de promover a empregabilidade dos associados.
Além dos acompanhamentos, o serviço de psicologia deu apoio na elaboração do plano de
atividades e na candidatura ao projeto CEPSA. Colaborou com a Direção no âmbito das
necessidades apresentadas.
DELEGAÇÃO LOCAL DE CHAVES
Realizou 38 atendimentos.

DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO
Continuam com Serviço de Psicologia em parceria com o Gabinete de Serviço Social.

4.

ATIVIDADE ASSOCIATIVA

 Direção Nacional
Participação em reuniões – âmbito interno – reativação de delegações
Foram realizadas diversas reunião tendo em vista a constituição de comissões dinamizadoras
para as delegações de:
 Coimbra
 Figueira da Foz
 Castelo Branco
Realizaram-se também reuniões com a Direção da Delegação Local do Seixal visando a
dinamização da atividade da Delegação.
 Delegação Local da Amadora
 Continuou a apoiar com transporte diário ou ocasional jovens com deficiência das suas
residências para os estabelecimentos de ensino ou instituições. Foi dada resposta a 9 jovens.
 Responderam a solicitações dos associados, com deslocações a diferentes locais.
 Delegação Local de Amarante
 Iniciação à Língua Gestual: nível I.
 Cedência de produtos de apoios.
 Delegação Distrital de Braga
 Continuou a apoiar com transporte adaptado os associados com dificuldades de locomoção.
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 Manteve o atendimento, acompanhamento social e psicológico, na delegação e em visitas
domiciliárias, em diversas áreas, tais como: aquisição de ajudas técnicas; personalização de
produtos de apoio; informação sobre o funcionamento da delegação; ajuda no pedido do
cartão de estacionamento para pessoas com deficiência.
 Delegação Local de Cascais
 Mantiveram o atendimento e acompanhamento a toda a população.
 Delegação Local de Chaves
 Reuniu com os técnicos para programar as atividades para o 1º trimestre.
 Reuniu com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, para tratar de apoio à Delegação.
 Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal de Chaves para a realização de obras nas
instalações.
 Reuniu com os técnicos da delegação a fim de organizar: as Comemorações do 25 de Abril,
Marcha da Liberdade com almoço convívio e Cursos de Informática;
 Reuniu com o Conselho Diretivo da Escola Secundária Dr. Júlio Martins Prof. Bragança para
dar início à informática no mês de Maio.
 Reuniu com a Técnica do Centro Regional da Segurança Social para a Revisão do Acordo
Atípico.
 Delegação Distrital de Leiria
 Facilitou o acesso dos associados ao empréstimo de ajudas técnicas, nomeadamente de
cadeira de rodas, canadianas e andarilhos pertença da Delegação.
 Auxiliou no preenchimento das declarações de IRS.
 Auxiliou na consulta de informação na Internet.
 Continuou a assegurar o transporte dos atletas para a realização de atividades desportivas.
 Delegação Local de Paredes
 Participação na reunião para o projeto “os trilhos da inclusão”.
 Delegação Distrital do Porto
 Manteve o atendimento e encaminhamento aos associados.
 Continuou as atividades do CAO, contando com a colaboração da família e meios
envolventes;
 Delegação da Região Autónoma da Madeira
 Realização de reuniões e/ou atendimentos individuais aos sócios que reivindicavam os seus
direitos.
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 Delegação Local de S. Miguel
 Participação num encontro com várias Associações e empresas sobre o tema “A cooperação
entre as Associações, Empresas e a sociedade para um futuro melhor”.
 Reuniu com a Câmara do Comércio, para esta proporcionar aos nossos sócios entrada livre
na Feira Campo, Mar e Lar, durante as Festas do Senhor Santo Cristo.
 Delegação Local de Sintra
 Realizou 39 atendimentos.
 Disponibilizou o acesso à Internet a alguns associados.
 Asseguraram o encaminhamento para Fábrica dos Empreendedores Sociais e foi prestada
informação sobre emprego ou ações de formação aos associados.
 Assegurou o transporte aos associados, dirigentes e aos elementos que compõem a equipa
de desporto.
 Cedência de ajudas técnicas.

5.

ATIVIDADE INTERNACIONAL

A insuficiência de recursos impede a participação em iniciativas de organizações
internacionais da área da deficiência nomeadamente nas ações desenvolvidas pela Disabled
Peoples’ International.


Participou na elaboração do CRPD ICT 2017 Accessibility Progress Report

6.

PARTICIPAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

 Direção Nacional


Participação em consultas públicas com apresentação de propostas:

A APD foi solicitada para se pronunciar sobre as seguintes matérias:


Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, Voluntariado, Família,
Reabilitação e Segurança Social



Alteração ao Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – Versão para consulta pública
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Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais. Foram apreciados e apresentadas propostas de
alteração às propostas legislativas de todos os grupos parlamentares.





Prestação Social para a Inclusão



Modelo de Apoio à Vida Independente



Regulamento do Apoio Financeiro ao Funcionamento e a Projetos

Participação em reuniões – âmbito externo

A pedido da APD ou de entidades públicas ou privadas foram realizadas diversas reuniões:
 Com a Faculdade de Motricidade Humana tendo em vista o estabelecimento de um
protocolo de cooperação entre a FMH e a APD no âmbito do desporto adaptado da
Faculdade.
 Com o Vereador do Pelouro de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, a solicitação
da APD, a fim de apresentar propostas para financiamento da atividade regular e da
realização do Torneio Internacional de Basquetebol que a APD realiza anualmente.
 Com o Pelouro de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito "Desporto
Adaptado em Lisboa" visando a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto.
 Com a Fundação Montepio visando o patrocínio do Prémio Dignitas, tendo sido
encaminhada para o Departamento de Markting da Fundação. A APD foi convidada a
apresentar uma candidatura no âmbito do Programa Faces.
 Com a L’Oréal com vista a avaliar a forma de tornar a informação dos produtos
acessíveis a pessoas com deficiência visual.
 Com um elemento do Governo Federal alemão para conhecer a situação de pessoas
com deficiência em geral em Portugal
 Com o eurodeputado da CDU, João Pimenta Lopes, para dar a conhecer a situação das
pessoas com deficiência.
 Houve 2 reuniões com a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência,
uma a pedido da APD com vista a tratar da Prestação Social para a Inclusão e Modelo
de Apoio à Vida Independente. Na reunião solicitada pela APD foi também feito o
ponto da situação do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade,
Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social.
 Com Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para definir as Visitas
Educacionais feitas por alunos aos atletas da APD.
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 PayPlanet - equipamento infantil e design urbano que apresentou os seus produtos
adaptados para parques infantis.
 Com os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das eleições
autárquicas.
 Com os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e PAN sobre o OE
2018.
 Com a Fundação Vodafone para financiar o Prémio Dignitas.
 Com o INR sobre apoio financeiro às ONGPD.
 Com a ADFA para analisar o ponto da situação do Conselho Nacional para as Políticas
de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social.
 Com a ACAPO sobre a Prestação Social para a Inclusão.
 Com o grupo NÓS CIDADÃOS sobre as propostas para a cidade de Lisboa.
 Reunião conjunta APD/ADFA/ANDST/CNOD/ACAPO para tratar das alterações
conjuntas ao Diploma da Prestação Social para a Inclusão.
 Com o Instituto HandsFree que apresentou o seu equipamento de apoio às pessoas
com grandes deficiências motoras.
 Com a Câmara Municipal de Lisboa Ação sobre candidaturas a apoios municipais
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reunião sobre a integração profissional de
pessoas com deficiência e incapacidade
 Grupo de trabalho para a Igualdade de género da CML - Apresentação do 1º Plano
Municipal para a Igualdade de Género
 Nas reuniões do Projeto Simon.
 Nas reuniões do ciclo de cinema do Projeto Decide.
 Nas iniciativas e reuniões promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da
candidatura a “Lisboa Capital Europeia do Desporto”.



Reuniões regulares:

 Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência
 Conselho para Clientes com Necessidades Especiais da CP
 Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 de Abril.
 Comissão de Acompanhamento de Produtos de Apoio
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 Grupo de Trabalho Idosos, Acessibilidade e Necessidades Especiais da Junta de
Freguesia de Campo de Ourique.
 CLAS – Conselho Local de Ação Social de Lisboa
 Conselho Municipal para a Igualdade – CML
 ODDH – Observatório da Deficiência e Direitos Humanos



Audições públicas

 Audição Pública do PCP subordinada ao tema “Necessidades Especiais transitórias e
permanentes: intervir para a inclusão”,
 Audição Pública do PCP sobre Deficiência, Emprego, Sinistralidade Laboral, Proteção
Social: Direitos na Lei e na Vida
 Audição Pública a Alunos com Necessidades Educativas Especiais e Pais/Encarregados
de Educação: - “Que mudanças para uma escola e uma sociedade verdadeiramente
inclusivas? – Testemunhos de vivências da escolaridade por parte de alunos com NEE” da
Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.
 Audição Pública promovida pela Comissão de Trabalho e Segurança Social da AR sobre
vários diplomas versando a deficiência.
 Audição Pública promovida pela Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento
do Território sobre Descentralização, poder local e Habitação.
 Conferência Parlamentar promovida pelo Grupo de trabalho de Educação Especial da
Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República sobre Intervenção Precoce
e Inclusão



Participação em estudos da Academia e outras entidades

 Apoios para as pessoas com deficiências menos severas
 Limitações motoras e barreiras arquitetónicas – estudo realizado pelo Departamento de
Estudos Estatísticos da DECO PROTESTE em conjunto com as associações de consumidores de
Espanha, Itália, Bélgica e Brasil.
 "Estudo comparativo da participação, qualidade de vida e nível de atividade física de
pessoas com deficiência no Brasil e em Portugal" – estudo de investigação integrado entre
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a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e a
Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
 Caracterização, entre outros pontos, das motivações e limitações que os cidadãos
portadores de deficiência encontram para a realização da prática de Desporto Adaptado.
 Projeto DECIDE - projeto de investigação desenvolvido no Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, que tem por objetivo investigar os diferentes contextos de vida e
serviços de apoio existentes para pessoas com deficiência em Portugal.
 Projeto As Mulheres e a Deficiência - Violências e Discriminações vs Direitos, do
Movimento Democrático das Mulheres.
 Access City Award


Participação em iniciativas de rua:



Manifestação - MDM - Movimento Democrático de Mulheres.



Desfile do 25 de Abril.



Iniciativas promovidas pela Comissão de Utentes do Transportes de Lisboa.



Iniciativas para as quais a APD foi convidada a intervir ou a participar

 Na Conferência “Envelhecimento e Deficiência - Problemáticas da Deficiência Intelectual
e Profunda”, organizada pela CNOD.
 Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais da Universidade
do Algarve (GAENEE)
 Apresentação da obra “Deficientes das Forças Armadas – a geração da rutura”.
 Sessão de sensibilização ao desporto adaptado no distrito de Faro, organizada pelo
Sindicato dos Professores da Zona Sul.
 Conferência "Eleições Acessíveis", organizada pelo INR.
 Dia Nacional do Arquitecto – comemorações.
 Conferência da UNECE - Ministerial Conference on Ageing: A Sustainable Society for All
Ages - Realizing the potential of living longer.
 24.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência, realizado pela CNOD no Porto.
 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Seminário Internacional - "As
Pessoas Cegas e com Baixa Visão na CPLP: Educomunicação Inclusiva em Intervenção Precoce,
Vida e Empregabilidade, Desafios e Propostas no Século XXI".
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Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa - Criação de um

manual de procedimentos a ter em caso de catástrofes, direcionados, para as Pessoas com
Deficiência.


ICOM Portugal - 4º Congresso Internacional Educação e Acessibilidade em Museus e

Património.


Apresentação da Associação Bengala Mágica.



Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) – Universidade Nova de Lisboa - 1º

Inquérito Municipal à Violência Domestica e de Género no Concelho de Lisboa.


Conferência da UNECE - Centro de Congressos de Lisboa - Ageing and disability or

incapacity - challenges for public policies (Envelhecimento e deficiência ou incapacidade –
dinâmicas societais e desafios às políticas públicas sociais e enquadramentos institucionais).
 Access City Award – Prémio europeu para a cidade mais acessível.
 Participação nas comemorações do 90.º Aniversário da Associação de Basquetebol de
Lisboa.
 Delegação Local de Amadora
 Participaram na seguintes Ações de Esclarecimentos ministradas pelos elementos da PSP/
Esquadra da Venda Nova na “Ação sobre vitimas de crime”, “Apresentação da nova nota 50,00
euros”, “Animais de companhia e “Cães Perigosos“ e “Segurança começa em cada um de nós”.
 Organização de 2 Workshops – Psicologia Positiva.


Manteve a colaboração na Rede Social da Freguesia da Falagueira Venda Nova.



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

tendo a instituição envolvido formandos nas áreas de informática, psicomotricidade e atelier
de Flores de Massa.


Manteve parcerias com instituições e juntas de freguesia do concelho da Amadora e

instituição do Distrito de Lisboa, nomeadamente Casa Pia, Liga Portuguesa de Deficientes
Motores e Santa Casa da Misericórdia.
 Delegação Local de Amarante
 Estudo sobre deficiência no Concelho de Amarante com elaboração de questionários.
 Visitaram as freguesias do concelho de Amarante a fim de sensibilizar para a acessibilidade.
 Participação na palestra de José Canita, autor do guia “Quem tem coragem?”.
 Elaboração de uma ilustração para a 6ª edição “Histórias da Ajudaris”.
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 Continuação do Projeto (“PreÓcupa-te”) e Voluntariado Jovem cujo objetivo é sensibilizar
os jovens para a ajuda ao outro.
 Percurso acessível/com barreiras cujo objetivo foi sensibilizar a população sem deficiência
para as questões de mobilidade e cadeira de rodas ou sem recurso à visão.
 Participação na Ação de Sensibilização “De igual para Igual”.
 No âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência participaram na criação de
material didático com outras instituições.


Continuaram contactos com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Instituto de

Emprego e Formação Profissional e várias instituições.
 Delegação Distrital de Braga
 Participou na elaboração do plano de ação – Guimarães Cidade Amiga das Crianças – no qual
englobou as crianças e jovens com deficiência em ações desde a educação, à cultura. lazer e
desporto.
 Manteve os encontros de interajuda.
 Assinalou o Dia internacional das Pessoas com Deficiência com debates nas Escolas E/B 2/3
Egas Moniz, João Meira, Pevidém e Abação em Guimarães, ma Escola de Manhente, em
Barcelos, na Escola Básica de Apúlia. Participação num desfile pelas ruas da cidade de
Guimarães.
 Participação num encontro sobre a mulher com deficiência.
 Participou ativamente na Semana da Inclusão, ocorrida na Biblioteca Lúcio Craveiro Silva,
através da sensibilização a vários públicos.
 Participou nas VII Jornadas de Turismo da escola Profissional Profitecla, onde fez uma
apresentação sobre “Turismo Acessível – Novas Tendências”.


Reuniu com a Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga para apresentar

propostas para a organização do Programa Braga-Cidade Europeia do Desporto 2018.


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

início das obras nas instalações.


Continuou a participar nas reuniões do Grupo Temático da Deficiência em Guimarães, na

Rede Social, nas várias reuniões do Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência.


Colaborou na promoção da candidatura de Braga a Capital do Desporto 2018.
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Manteve a parceria com a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho

através da orientação de estágios, com a Profitecla e com a Universidade Católica através da
participação e intervenção em debates.


Manteve a parceria com o serviço de Odontologia do Projeto – Braga a Sorrir -, a Junta de

Freguesia de S. Lázaro e a ADOC.


Manteve a parceria com a CEFAD, nos Cursos de Técnicos Especialistas de Exercício Físico.



Foi assinado um protocolo com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

 Delegação Local de Cascais
 Continuam a fazer parte ativa do CLAS, das Comissões Sociais das Freguesias de Alcabideche
e Cascais/Estoril, da Rede Social e da CPD-Comissão para a Pessoa com Deficiência do
Concelho de Cascais, onde são sinalizados, debatidos e elaborados projetos que vão de
encontro dos problemas com que se debatem diariamente as pessoas com deficiência.
 Foram mantidos contactos com todas as entidades públicas, privadas e instituições, com
quem têm desenvolvido um trabalho em rede.
 Mantiveram e reforçaram a participação dos projetos com as escolas, tendo como objetivo
sensibilizar a comunidade escolar para a problemática da deficiência.
 Delegação Local de Chaves
 Reunião com o BCP sobre acessibilidades.
 Visita à Caixa Geral de Depósitos para verificar a existência de Barreiras Arquitetónicas;
 Visita ao Museu Municipal para verificar a eliminação de Barreiras Arquitetónicas.
 Reunião para tratar de uma sessão alusiva ao Emprego das pessoas com deficiência.
 Participação na Palestra, apresentação do livro “quem tem coragem”.
 Participação na Conferência sobre o tema “Esclerose Múltipla e a Deficiência”.
 Participação na Sessão Sobre Emprego.
 Reuniu no Hospital de Chaves para tratar de acesso à Reabilitação de associados APD.
 Reuniu com os técnicos do Centro Regional da Segurança Social de Vila Real analisar a nova
portaria sobre os Acordos Atípicos.
 Reuniu com o Diretor da Escola Secundária Fernão Magalhães.
 Delegação Distrital de Évora
 Realização do 3º Encontro Regional de Cegos;
 Realização do 45º Aniversário da APD – 40º Aniversário do Instituto Nacional para a
Reabilitação.
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 Visita de alguns candidatos autárquicos.
 Delegação Distrital de Leiria
 Participação em projetos dinamizados por alunos e professores de escolas do Ensino Básico
e Secundário de Leiria, Marinha Grande, Alcobaça, Figueira da Foz e Guia.
 Colaboração em trabalhos de investigação promovidos por técnicos e estudantes do Ensino
Superior, nomeadamente do Instituto Politécnico de Leiria.
 Participação na reunião de preparação “Semana da Deficiência e Inclusão”.
 Presença na preparação das comemorações do 43º Aniversário do 25 de Abril;
 Participação na IX Gala de Dança Sénior no âmbito do 38º aniversário da ASURPI.
 Participação no “Dia do Município”.
 Participação na XVII Gala Região de Leiria.
 Reunião com o partido concorrente às eleições autárquicas “Movimento pela Marinha”.
 Participação na exposição “Sou do tamanho do que vejo”.
 Participação na conferência “Reerguer das cinzas o Pinhal do Rei”.
 Participação nas Comemorações do 25 de Abril no Teatro Miguel Franco, em Leiria.
 No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
participaram no Encontro de Entidades Inclusivas.
 Participação no lançamento do Livro “A Rainha das Rosas”.
 Participação na exposição – Museu do Vidro.
 Realizou reuniões com: Segurança Social de Leiria; Câmara Municipal de Leiria e Marinha
Grande e restantes Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, sempre que se revelou
necessária a intervenção da Associação na área da deficiência.
 Programa de Rede Social – Reuniões dos Conselhos Locais de Ação Social de Leiria e Marinha
Grande.
 Participou em reuniões do CLAS de Leiria.
 Delegação Distrital do Paredes
 Participação em reuniões de trabalho com a Vereadora do pelouro da Ação Social
relacionadas com o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
 Participação na reunião para o projeto “trilhos de inclusão”.
 Participação na iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Paredes no âmbito das
comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
 Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal de Paredes.
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 Delegação Distrital do Porto
 A convite da Associação dos Doentes Renais do Norte de Portugal e da Junta de Freguesia
de Lordelo do Ouro e Massarelos, estiveram presentes, na cerimónia comemorativa do 41.º
Aniversário da ADRNP, que decorreu nas instalações do Centro Social desta instituição.
 Marcaram presença, na Inauguração do elevador de acesso ao Edifício dos Paços Concelho
de Vila Nova de Gaia, e no almoço que se seguiu a esta Cerimónia que contou com a presença
da Exma. Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia
Antunes.
 Estiveram presentes, a convite da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no
Trabalho, na sessão pública de apresentação dos resultados preliminares do projeto de
investigação “Regresso ao trabalho após acidente: superar obstáculos”, que se realizou no
Auditório da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
 Participaram na sessão de divulgação e esclarecimento dinamizada pelo Instituto da
Segurança Social, I.P., sobre o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de
Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), que decorreu no
Pavilhão Multiusos de Gondomar.
 Participaram no Workshop subordinado ao tema “Uma nova abordagem para a deficiência”,
realizado pela Câmara Municipal de Gaia no Auditório Municipal.
 Marcaram presença na 4.ª Conferência de Gaia “Inovação Social”, numa organização
conjunta da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia e do Jornal de Notícias, que teve lugar no
Centro Comunitário “Centro Paroquial de Santo André de Canidelo”.
 A convite do Ispgaya - Instituto Superior Politécnico Gaya e dos alunos da turma do 2º ano
da Licenciatura em Turismo, participaram, no painel de debate no âmbito do Seminário de
Tendências e Desafios no Turismo, subordinado ao tema "Turismo Para Todos", sob o enfoque
do turismo acessível, que teve lugar nas instalações do Ispgaya.
 Marcamos presença com um Stand na NORMÉDICA AJUTEC 2017 - Fórum e Exposição das
Ciências Médicas e da Saúde, Gestão Hospitalar, Ajudas Técnicas, Mobilidade e Inclusão, que
se realizou na Exponor.
 Participação em sessões de trabalho temáticas integradas no “Diagnóstico Social e Plano de
Ação para a Zona do Cerco e Área Envolvente”.
 Reuniram e participaram com o Plenário Extraordinário do Conselho Local de Ação Social de
Vila Nova de Gaia.
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 Visita da seguinte entidade Banco Alimentar Contra a Fome.
 Delegação da Região Autónoma da Madeira
 Foram realizadas ações de sensibilização, bem como reuniões de consciencialização com
entidades oficiais, publica e privadas, para resolução de dificuldades sentidas pelas pessoas
com necessidades oficiais.
 Assinalaram as barreiras arquitetónicas, como condições prioritárias da pessoa com
deficiência em repartições públicas e privadas. Com estas sinalizações obtiveram resultados
satisfatórios.
 Manteve parcerias com: Segurança Social, Câmaras Municipais, Associação de Municípios da
Madeira, Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira; Juntas de
Freguesias; Secretaria da Educação, Instituto da Habitação da Madeira, Instituto do Desporto
da Região Autónoma da Madeira, Clube Naval do Funchal, Associação de Pesca Desportiva da
RAM, Ortopaulos, Clube Amigos do Basquete (CAB), Medinsular e serviços de ação social da
UMA; etc…
 Delegação Local de São Miguel
 Adesão à campanha: Mês da Sensibilização ao autismo “Acedam a Luz Azul” durante o mês
de Abril.
 Organização do estacionamento com Livre-trânsito para pessoas com mobilidade reduzida,
durante as festas do Senhor Santo Cristo.
 Participação nas Verbenas de S. Pedro, Sensibilização sobre a Deficiência.
 Reunião com a Policia Municipal de Ponta Delgada, sobre os Parques de Estacionamento
para pessoas com deficiência.
 Reunião com a Câmara Municipal da Povoação sobre parques de estacionamento para
pessoas com mobilidade reduzida.
 Criação de calendários de parede, com o objetivo de sensibilizar a sociedade em geral para
a causa da deficiência.
 Participação na Reunião com Instituto de Ação Social sobre as necessidades e Apoios à
Pessoas com Deficiência.
 Realizou reuniões com: Junta de Freguesia de S. Pedro para a participação da Delegação nas
Verbenas de S. Pedro; Associações e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
sobre o projeto “Decide-deficiência e autodeterminação: o desafio da “vida independente em
Portugal”.
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 Participação na Tomada de Posse do novo Presidente da Câmara Municipal de Ponta
Delgada.
 Delegação Distrital de Setúbal
 Reuniu com a Câmara Municipal da Moita.
 Tem parceria com: Rede Social “CLASB”.
 Delegação Local de Sintra
Interveio, no âmbito da eliminação de barreiras arquitetónicas, tendo por base garantir a
acessibilidade das pessoas com deficiência.
 Assegurou a continuidade da participação Comissão Local de Ação Social.

7.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

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 de forma a
informar os associados dos resultados dessa atividade e a recolher os seus contributos,
designadamente através de entrevistas. Merece, também, destaque os contributos das
Delegações e do Departamento do Desporto que tem sido responsável pelo conteúdo das
notícias sobre desporto adaptado.
Facebook
A página de Facebook da APD tem 3150 amigos. Através da página registaram-se 164 pedidos
de informação que foram reencaminhados para os gabinetes de apoio da Sede Nacional.
Página WEB
Foi reestruturada a página da Associação com a criação de uma nova página Web que integra
a acessibilidade digital. Foi criada a Plataforma de Emprego que é acedida através da página
da APD.
Entrevistas a Órgãos de comunicação social e envio de artigos
 SIC para o Programa “E se fosse consigo?”
 TSE sobre acessibilidade das assembleias de voto e do boletim de voto.
 Revista Rua – Reportagem sobre Alunos com NEE.
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 Equal Times sobre como é ser pessoa com deficiência em Portugal em 2017.
 Jornal Público sobre o regime sancionatório aplicável à discriminação em razão da
deficiência.
 Participação regular na revista Plural&Singular .
 Entrevista para a revista DECO PROTESTE sobre acessibilidade.
 Revista “Mais Social”, com artigo sobre a Prestação Social para a Inclusão.
 The Portugal News - pesquisa para um artigo sobre a mobilidade em Portugal e as
condições para pessoas com deficiência.
 Participação nos Tempos de Antena da CNOD.
 Diversos depoimentos e rádios como TSF, Renascença, etc.
 Delegação Distrital de Braga
 Elaborou um artigo que foi publicado nos jornais locais sobre as alterações à legislação que
tem vindo a ser produzida desde o 25 de Abril de 1974 no que diz respeito à deficiência.
 Delegação Distrital de Leiria
 Manteve o contacto regular com a imprensa escrita e rádios locais, no sentido de divulgar
as atividades da delegação e denunciar os problemas das pessoas com deficiência a nível
regional.
 Delegação Distrital de Porto
 A convite da estação televisiva do Porto Canal, a Delegação Distrital do Porto da APD esteve
presente para uma entrevista sobre o alargamento do cartão de estacionamento de modelo
comunitário para pessoas com deficiência.
 Delegação Local de São Miguel
 Entrevista da Presidente à Revista Plural Digital.
 Delegação Local de Sintra
 Entrevista ao Jornal Desportivo de Sintra, tendo em vista a divulgação do Basquetebol em
Cadeira de Rodas.
 Entrevista a um atleta ao canal televisivo TVI.

8.

ATIVIDADE CULTURAL E RECREATIVA

 Sede Nacional

Jantar de Natal promovido pela equipa de desporto de Lisboa.
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 Delegação Local de Amadora
 Excursão a Aveiras de Cima e ao Santuário de Fátima.
 Piquenique no Parque da Serafina.
 Almoço/convívio no 34º Aniversário.
 Passeios à praia.
 São Martinho.
 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
 Festa de Natal.
 Delegação Local de Amarante
 Magusto.
 Jantar de Natal.
 Delegação Distrital de Braga
 Encontro anual de sócios;
 Passeio anual a Lamego e o piquenique de verão no parque das merendas de S. Pedro

Merelim.
 Colónia de Férias na Praia da Arvore.
 Iniciou um pequeno grupo de teatro que escreveu uma peça sobre a temática da deficiência;
 Magusto.
 Convívio de Natal.
 Festa de Natal.
 Manteve os ensaios do Grupo de Cavaquinhos e participou no maior Encontro de tocadores

par ao Guiness.
 Participação na atividade “Do Salão à Discoteca.
 Delegação Local de Cascais
 Manteve as atividades: artes plásticas, informática, iniciação ao teatro, às artes decorativas

e artesanato.
 Delegação Local de Chaves
 Visita com associados à Barragem de Valdanta;
 Participação na Cerimónia de abertura do certame “Sabores de Chaves, Feira do Fumeiro”;
 Realizou passeio convívio Marcha da Liberdade e percurso pedonal às Caldas.
 Participação no dia da cidade de Chaves na Cerimónia do hastear da Bandeira nacional no

Edifício da Câmara Municipal de Chaves.
 Passeio de associados e familiares à Praia de Samil – Vigo.
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 Jantar de Natal.
 Delegação Distrital de Leiria
 Realizou o “Torneio de Cartas”.
 Realizou a “Oficina de Trabalhos Manuais”.
 Levou a efeito o Magusto.
 Realizou o almoço/convívio para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
 Delegação Local de Paredes
 Passeio a Mirandela.
 Estiveram presentes no concerto de música de Diogo Piçarra.
 Participaram no Dia Mundial das Boas Ações no Porto.
 Estiveram presentes na gala solidária Cerci Marco no Café Gift.
 Estiveram presentes num passeio convívio à Serra da Estrela.
 Participação no barbecue realizado pelo grupo de jovens sem fronteiras vs Lordelo.
 Passeio a Vigo.
 Encontro de Amigos na Colonia de Férias Esposende.
 Participação no convívio realizado para sócios e amigos em Barcelos – Quinta do Marachão.
 Realização do Magusto.
 Realização do Jantar de Aniversário da Delegação.
 Participação no Jantar de Aniversário e Natal da ADM Barcelos.
 Realização do Jantar de fim de época da equipa BCR.
 Realização do Jantar com direção APD Paredes.
 Delegação Distrital do Porto

Realizou:
 Almoços/Convívios realizados nos segundos sábados de cada mês
 Festa de Carnaval.
 Passeio Anual à cidade de Viana do Castelo.
 S. Martinho.
 Exposições e venda de Natal “Arca de Natal”, patente no Átrio da Estação de S. Bento.
 Jantar de Natal para os Funcionários e Dirigentes e Festa de Natal.
 Delegação da Região Autónoma da Madeira
 Participação no Espetáculo Circo.
 Participação no Desfile de Carnaval.
 Participação no Almoço Geringonça;
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 Participação na Festa de Desporto Escolar.
 Participação nas Marchas Populares.
 Participação nas comemorações do Dia do Vizinho.
 Organização do IV Passeio Inclusivo de Jipes pelas Serras.
 Jogos de domino e cartas semanalmente.
 Realização de um Jantar Solidário de Natal.
 Delegação Local de São Miguel
 Realização da Festa de Natal.
 Delegação Local de Sintra
 Organizou o Encontro/Convívio no âmbito do Dia Internacional das pessoas com Deficiência.

9.

ATIVIDADE DESPORTIVA

 Iniciativas de âmbito nacional


Organizadas pela FPB
 Campeonato Nacional de Basquetebol
 Taça de Portugal de Basquetebol
 Super Taça
 Torneio de Abertura de Basquetebol
 Torneio 3 X 3 de Basquetebol
 Estágios da Seleção Nacional de Basquetebol

 Organizadas pela FAP
 Campeonato Nacional de Andebol ACR4 e ACR6
 Taça de Portugal de Andebol
 Supertaça de Portugal de Andebol
 Organizadas pela FPTM
 Campeonato Nacional individual e por equipas de Ténis de Mesa
 Iniciativas de âmbito regional/local
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 Organizadas pela APD
 Continuação da prática do Snagolfe – Departamento de Desporto de Braga
 Realização do II Campeonato Nacional de Snagolfe – Departamento de Desporto de
Braga
 Caminhada das comemorações do 25 de Abril – Delegação Local de Chaves
 Torneio de Basquetebol em cadeira de Rodas (Encontro Desportivo – Comemorações
do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência) – Departamento de Desporto de Sintra
 Organizadas pelas delegações da APD em parceria com outras entidades
 Torneios de Encerramento de Basquetebol
 Organizadas por outras entidades
 VI Torneio Solidário de Basquetebol Aquático – Região Autónoma da Madeira
 III Torneio de Futsal Solidário – Região Autónoma da Madeira
 Meia Maratona de Gondomar
 Prova de atletismo adaptado na Covilhã
 Meia Maratona do Douro Vinhateiro
 Portucale 2017
 Prova de atletismo adaptado S. Silvestre 2017 - Felgueiras
 Iniciativas de âmbito internacional


Organizadas pela APD
 17º Torneio Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas - Departamento de
Desporto de Lisboa



Organizadas por outras entidades

 Torneio de Ferrol de Basquetebol em cadeira de rodas (Corunha – Espanha)
 Meia Maratona Internacional de Lisboa
 Torneio Internacional de Andebol Garci Cup/2017
 Campeonato da Europa de Basquetebol em cadeira de rodas – Divisão C
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 Iniciativas de sensibilização e recreação
 Organizadas pelas delegações da APD em parceria com outras entidades
 Demonstração de Voleibol sentado a convite da Federação Portuguesa de Voleibol
 Torneio de Natal de Basquetebol em cadeira de rodas – Departamento de Desporto de
Paredes
 Organizadas por outras entidades
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola Secundária de
Miraflores
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola Básica Pintor Almada
Negreios
 Demonstração de andebol em cadeira de rodas – Faculdade de Motricidade Humana
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Instituto Superior de Medicina
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Festas de Marinhais
 Demonstração de andebol em cadeira de rodas – Festa do Avante
 Demonstração de andebol em cadeira de rodas – Comemorações do 25 de Abril
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas - Na Av. Central ao abrigo do
projeto “Mexe-te Braga”
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas - Na Av. Central na Semana
Europeia de Desporto
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas e do Snagolfe – Comemorações do
25 de Abril
 Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – CLIP no Porto; Escola Profitecla de
Braga, Escola E/B 2/3 de Negrelos; Escola Básica Integrada da Horta (Ilha do Faial); Escola
Secundária Manuel de Arriaga Pavilhão da ESMA; Escola de Manhente; Escola Egas Moniz
(Guimarães); Escola Básica da Apúlia
 Realização de atividades com seis turmas do curso de Técnicos de Exercício Físico da
CEFAD
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 Demonstração de Andebol em cadeira de rodas – Festand - Parque Verde – Porto de
Mós
 Demonstração de Andebol em cadeira de rodas – Dia Paralímpico - Viseu
 Demonstração de desporto adaptado – Escola Secundária Inês de Castro – Alcobaça
 Demonstração de Basquetebol e Andebol em cadeira de rodas – Semana da Deficiência e
Inclusão – Parque da Cerca – Marinha Grande
 Ações de Sensibilização de natação, boccia, voleibol sentado, atletismo e ténis de mesa –
Região Autónoma da Madeira
 Participação no V Passeio Inclusivo de Jipes; III Caminhada Solidário da Arca da AJUDA;
Atividade de Ténis de Mesa – Região Autónoma da Madeira
 Demonstração de Surf Adaptado – Região Autónoma da Madeira
 Participação na Corrida Pontinha Casa da Luz – Região Autónoma da Madeira
 Demonstração de Boccia e Ténis de Mesa – Região Autónoma da Madeira
 Jogos de dominó e cartas – Região Autónoma da Madeira
 Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas – Escola de Matosinhos e de Lordelo
 Demonstração de andebol e basquetebol em cadeira de rodas – Várias escolas do Porto
 Demonstração de andebol em cadeira de rodas – Agrupamento de Escolas João da Silva
Correia – S. João da Madeira
 Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Escola Santa Maria (Sintra)
 Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Centro Comercial Alegro
 Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Escola Básica e Secundária da
Cidadela – Cascais
 Demonstração de Basquetebol em cadeira de rodas – Faculdade de Motricidade
Humana
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