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Esclarecimento

CP e utilização 		
do Serviço SIM
O Serviço Integrado de Mobilidade (SIM) da CP - Comboios de Portugal foi reestruturado, proporcionando agora assistência no embarque e desembarque a clientes com necessidades especiais que
se desloquem em cadeira de rodas, a cerca de 130 estações. Para os
cidadãos portadores de deficiência que não utilizem cadeira de rodas, o SIM é prestado em todos os comboios e em todas as estações,
gratuitamente mas com requisição obrigatória, com pelo menos 12
horas de antecedência face ao horário de partida do comboio, através da Linha de Atendimento da CP ou de e-mail.
Através da linha telefónica 707 210 746 *(707 210 SIM), disponível 24
horas por dia, todos os dias do ano, pode obter-se informações sobre:
Acessibilidade aos comboios da rede CP; Acessibilidade aos equipamentos, como máquinas de venda automática de bilhetes e aos
pontos de venda disponíveis para aquisição de bilhetes; Condições
comerciais específicas para pessoas com deficiência; Conselheiro
para o cliente com necessidades especiais; Outros canais disponíveis
para obter informação ou para envio de sugestões; Planeamento da
viagem nas melhores condições de conforto e segurança, com informação sobre a origem/destino e os comboios com acessibilidade;
Solicitação de assistência no embarque, durante a viagem e no desembarque; Registo e requisição do SIM.
Está em funcionamento a possibilidade de requisição de pedidos
SIM – Serviço Integrado de Mobilidade, através do preenchimento de
um formulário online, disponibilizado em cp.pt (https://www.cp.pt/
passageiros/pt/informacao-cliente/cne).
Segundo referiu a CP, “é mais um passo, em conjunto e estreita colaboração, que damos no sentido da melhoria das condições disponibilizadas aos nossos clientes com necessidades especiais”.

Prémio António
Champalimaud 		
de Visão 2017
O Prémio António Champalimaud de Visão 2017 foi atribuído, em
cerimónia decorrida no dia 5 de setembro, em Lisboa, em conjunto
à Sightsavers e à CBM, duas organizações com um longo e meritório
trabalho no apoio à prevenção, tratamento e reabilitação da cegueira
em países em vias de desenvolvimento como o Nepal, Moçambique,
Uganda, Etiópia ou Bangladesh. A Sightsavers e a CBM criaram um
modelo inovador de combate aos distúrbios de visão assente na prevenção, na cura e no apoio. “As organizações premiadas levam este
modelo a muitas comunidades esquecidas em todo o mundo e trabalham com grupos locais na criação de programas de visão eficazes e
sustentáveis, enquanto simultaneamente promovem oportunidades
educacionais e de emprego para aqueles que vivem com cegueira e
deficiência visual grave para que possam ter um papel social ativo”,
referiu-se no evento. Na sua 11ª edição, o Prémio António Champalimaud de Visão atribui valor de um milhão de euros e reconhece
simultaneamente investigação científica pioneira desenvolvida na
área da visão (anos pares) e instituições que atuam no terreno para a
prevenção e combate à cegueira e doenças da visão, principalmente
nos países em vias de desenvolvimento (anos impares). A Fundação
Champalimaud “mantém o seu compromisso de continuar a distinguir aqueles que, diariamente, lutam pela erradicação da cegueira evitável no mundo, seja no laboratório, seja no terreno”.
A ADFA esteve na cerimónia, representada pelo seu presidente José
Arruda, e pela assessora para a política social e cooperação, Natércia
Raposo. O evento foi presidido pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, que condecorou com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor
Beleza.
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Técnico/a

Distrito de Bragança
Todos os concelhos

Ana Moreira
T. 925 604 523
ana.moreira@padm.crpg.pt

Distrito de Vila Real
Todos os concelhos
Distrito de Viana do Castelo
Todos os concelhos

Polo Porto

Distrito de Braga
Todos os concelhos
Distrito do Porto
Todos os concelhos
Distrito Aveiro
Concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho,
Estarreja, Feira, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, S.
João da Madeira e Vale de Cambra

Vera Silva
T. 960 076 911
vera.silva@padm.crpg.pt
Polo Porto

Distrito de Aveiro
Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo,
Mealhada, Oliveira do Bairro, Sever de Vouga e Vagos
Distrito de Viseu
Todos os concelhos
Distrito da Guarda
Todos os concelhos
Norberto Simões
T. 960 076 902
norberto.simoes@padm.crpg.pt

Distrito de Coimbra
Todos os concelhos
Distrito de Castelo Branco
Todos os concelhos

Polo Coimbra

Distrito de Leiria
Concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira
de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande,
Pedrogão, Pombal
Distrito de Portalegre
Concelhos de Castelo de Vide, Crato, Gavião, Marvão,
Nisa e Portalegre
Distrito de Leiria
Concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha,
Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós

Ana Machado
T. 917 365 357
ana.machado@padm.crpg.pt

Distrito de Lisboa
Todos os concelhos

Polo Lisboa

Distrito de Santarém
Todos os concelhos
Distrito de Setúbal
Todos os concelhos
Distrito de Portalegre
Concelhos de Arronches, Alter do Chão, Avis, Campo
Maior, Elvas, Fronteira, Monforte, Ponte de Sôr e Sousel
Distrito de Évora
Todos os concelhos
Distrito de Beja
Todos os concelhos

Susana Silva
T. 925 574 012
susana.silva@padm.crpg.pt
Polo Lisboa

Distrito de Faro
Todos os concelhos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e outros
países

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores

Natércia Raposo
T. 960 081 716
natercia.raposo@padm.crpg.pt
Polo Lisboa
Idalina Freitas
T. 968 581 300
idalina.freitas@padm.crpg.pt
Polo da Madeira
Maria Botelho
T. 960 076 876
maria.botelho@padm.crpg.pt
Polo dos Açores
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Av. Ilha da Madeira, nº 1 – 4º Piso
1400-204 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 303 86 63 FAX + 351 21 301 30 37

