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DELEGAÇÃO DE MEM MARTINS
PLANO DE ACTIVIDADES PARA O
ANO DE 2007
INTRODUÇÃO
O ano de 2007 colocar-nos-á novos desafios no caminho que trilhamos na
defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência.
Inevitavelmente as barreiras arquitectónicas irão atravessar-se no nosso
caminho, todos os dias, a todo o instante. É uma luta desigual. As mentalidades
mudam, mas ao ritmo da preguiça e as barreiras, apesar das medidas legislativas,
nascem como cogumelos, a todo o momento, por todo o lado. Continua a faltar uma
fiscalização rigorosa e eficaz.
Embora existam perspectivas de mudança com a aplicação da Lei… e a da Lei
Anti-discriminatória… a Casa Assecível. Etc. Teremos de estar atentos para exigir o
cumprimento das leis de modo a criar condições de igualdade de acesso e circulação
na via pública e nos edifícios, porque só assim uma sociedade para todos.
A passagem a delegação concelhia poderá tornar-se numa realidade no ano de
2007, criando novas obrigações à direcção que terá de atender às necessidades das 20
freguesias do concelho de Sintra, criando novas exigências nas respostas a dar às
pessoas com deficiência residentes. (Assistente Social).

Na actividade desportiva destaca-se a organização de uma competição
internacional oficial que trará a Portugal quatro equipas oriundas da Alemanha,
Bélgica, Dinamarca e Turquia. É um evento de mérito extraordinário que irá elevar o
nome da APD, da delegação e da equipa de desporto.
Naturalmente e mercê dos bons resultados obtidos, a delegação continuará
empenhada na sua continuidade na Rede Social.
No mês de Maio decorrerão as eleições para o triénio 2007/2010 em que se
procurará constituir uma equipa directiva que responda da melhor forma aos novos
desafios e responsabilidades inerentes à criação da Delegação Local de Sintra.
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ACTIVIDADES LOCAIS
No desenrolar das actividades de âmbito local, vamos dar continuidade aos
projectos que justificaram a sua implementação em anos anteriores e que confirmaram
a validade dos seus objectivos, como seja:
-

Assumir em toda actividade da Delegação, a defesa dos Direitos Humanos
das pessoas com deficiência;

-

A realização de Encontros/Convívio e Passeios;

-

Acesso à Internet através da Estação Internet existente nas nossas
instalações, com utilização aberta aos associados;

-

Realização de transporte dos atletas da equipa e outros em deslocações
dentro do concelho e de curta duração;

-

Actuar para combater o desemprego dos sócios residentes no concelho de
Sintra, através do Programa para o Emprego;

-

Continuar a levantar o problema das barreiras arquitectónicas, exigindo o
cumprimento do Dec-Lei 123/97, em todo tipo de situações,
designadamente nas que se referem à via pública e aos edifícios públicos
ou de atendimento público;

-

Procurar que as obras de erradicação de barreiras arquitectónicas
realizadas em Mem Martins, possam ser estendidas a outras zonas da nossa
do nosso concelho.

-

Sensibilizar as empresas de transportes públicos para que criem condições
de acesso às pessoas com mobilidade condicionada;

-

Dar continuidade à realização do atendimento, encaminhamento e
acompanhamento dos problemas colocados pelos associados;

-

Manter a equipa de basquetebol e, se possível, incrementar outras
modalidades;

-

Manter à disposição dos sócios um computador para a realização de
pequenos trabalhos;

-

Facilitar o uso da fotocopiadora por parte dos nossos associados;

-

Dar continuidade ao acesso dos nossos associados ao uso da cadeira de
rodas e das canadianas que possuímos para o efeito;

-

Adaptar o modelo de comunicação com os associados através da
publicação do boletim informativo "DELEGAÇÃO", como forma de
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reforçar a ligação aos associados e divulgar as actividades da Delegação
aos associados espalhados por todo o concelho de Sintra.
-

Continuar e fortalecer o bom relacionamento com as autarquias da nossa
área, designadamente com os seus vereadores e técnicos;

-

Manter o Acordo de Cooperação com a Segurança Social;

-

Pugnar pela concretização do patrocínio da equipa de desporto ao abrigo
da Lei do Mecenato;

-

Realizar todo o tipo de actividades que mostrem servir os interesses dos
nossos associados.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Comunicação Social, seja de âmbito nacional ou local, tem sido e
continuará a ser de grande importância para a divulgação da problemática da
deficiência e responsabilização das entidades com deveres de governação
nacional, regional e local.
Não ignoraremos a influência que a Comunicação Social tem na nossa
sociedade, e de como pode ser determinante na sensibilização das pessoas com
deficiência e das populações em geral.
É, assim, intenção da Delegação de Mem Martins manter os contactos
com os orgãos de Comunicação Social nacional e local que se mostrem
disponíveis para colaborar connosco.
A Comunicação Social local tem-se mostrado sensível ao problema das
barreiras e dos transportes públicos. Será importante que, de vez em quando,
lhe façamos chegar a nossa posição sobre estes problemas.

SENSIBILIZAÇÃO
Ao longo da nossa história já foram muitas as acções de sensibilização em que
participámos, recorrendo à nossa equipa de desporto.
Vamos continuar a realizar a divulgação e sensibilização desta forma,
geralmente dirigida aos mais jovens, cujos efeitos são mais consistentes e duradouros.
Os passeios e outras actividades de âmbito recreativo e cultural, organizados
pela Delegação, em que as pessoas com deficiência, seus familiares e amigos,
convivem de forma desinibida, sem preconceitos e com uma perspectiva integradora,
têm-se revelado como um excelente meio de consciencialização, sensibilização e
divulgação.
Continuar a estreitar laços de relacionamento com os orgãos de Comunicação
Social local, irá ajudar na sensibilização das entidades e a população em geral.
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De extrema importância para a nossa região, é a sensibilização das autarquias.
Temos conseguido um bom relacionamento, nomeadamente com a Câmara Municipal
de Sintra e com a Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins. No entanto,
sabemos que há muito para fazer no que respeita, designadamente, ao emprego e ás
barreiras arquitectónicas e outro tipo de apoios a conceder às pessoas com deficiência
residentes no nosso concelho.
A sensibilização e a divulgação da problemática da deficiência, não deve ser
dirigida apenas para o exterior. Há necessidade de realizar acções junto dos nossos
associados. O boletim "DELEGAÇÃO", continuará a ter nesta área um importante
papel a desempenhar.

ACTIVIDADE DESPORTIVA
A Delegação de Mem Martins, desde sempre encarou a actividade desportiva
como um meio facilitador da integração social das pessoas com deficiência, cujos
efeitos estão muito para além do beneficio directo conseguido pelos seus praticantes.
Os praticantes de uma actividade desportiva, atingem níveis superiores de
saúde e bem-estar. A sua actividade tem reflexos positivos junto das outras pessoas
com deficiência e da população em geral. Daí o nosso empenhamento na manutenção
da equipa de desporto.
A captação de novos atletas, será sempre objectivo a perseguir pela equipa de
desporto. Na época de 2006/2007 teremos 3 novos praticantes na equipa APD-Sintra.
Na época de 2005/2006, a equipa foi capaz de manter-se no primeiro lugar do
desporto nacional na modalidade do basquetebol em cadeira de rodas, posição que
será reforçada em 2007 com a organização da EuroCup Willi Brinkmann.
Como sempre, iremos participar em todas as competições oficiais nacionais,
torneios e demonstrações para que venhamos a ser convidados e organizar um torneio
quadrangular, no concelho de Sintra.

ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
A realização de Passeios, Encontros/Convívio, etc. mostra bem o nível de
empenhamento da Delegação neste tipo de actividades.
Iremos realizar o nosso Encontro/Convívio
Internacional da Pessoa com Deficiência.

comemorativo

do

Dia

Iremos continuar a realizar a Festa de Natal.
Estaremos sempre disponíveis para a realização de outras actividades que se
mostrem como importantes para os nossos associados.
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CONCLUSÃO
A dependência da disponibilidade e do empenhamento dos dirigentes da
delegação e dos apoios e colaborações que se torne possível cativar, não será
impeditivo da concretização deste Plano de Actividades tão vasto e diversificado.
Mem Martins, 12 de Novembro de 2006
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