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Introdução

Com este manual,
queremos ajudar as pessoas com deficiência intelectual
a participar na vida pública e política.
Todas as pessoas têm os mesmos direitos.
Todas as pessoas deviam ter as mesmas oportunidades.
Por exemplo:
Todos os adultos devem poder participar nas eleições.
Nalguns países, isso ainda não é possível.
As pessoas com deficiência não podem votar.
Isto tem de mudar.

Se as pessoas querem participar na vida pública e política,
devem ter acesso à informação.
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As pessoas têm de perceber essa informação.
Este manual está escrito em leitura fácil.
Quer dizer que é fácil de ler e de entender.

Neste manual vai ficar a conhecer algumas ideias,
direitos e documentos importantes.
Organizámos o conteúdo em 5 módulos ou capítulos:
1. Os meus direitos
2. O que é a democracia?
3. Valores europeus
4. A minha escolha, as minhas decisões.
5. Participar, ter uma voz
Os capítulos têm algumas imagens.
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Em cada capítulo propomos atividades.
Pode envolver-se nelas
para trabalhar aqueles que são os seus pensamentos.
E também para aprender coisas novas.

Esperamos que em breve todas as pessoas possam participar
na vida política se assim o desejarem.
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Os meus direitos
Módulo 1

NESTE CAPÍTULO, vai aprender sobre:
• Direitos humanos
• Direitos civis
• Direito e justiça

DOCUMENTOS IMPORTANTES:
• Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
• Declaração de Viena
• Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Estes são os nomes de documentos reais,
por isso alguns são tão complicados.
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DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm.
Aplicam-se a toda a gente.
São para todos os seres humanos.
Todas as pessoas têm todos os direitos humanos.
Os direitos humanos são muito importantes.
É por isso que os países têm leis para os proteger.
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Entre eles, estão:

• O direito à vida

• O direito ao casamento e a ter uma família

• O direito a falar livremente

• O direito a trabalhar
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Mas, às vezes, os direitos humanos são violados.
Isto acontece quando as pessoas deixam de ter estes
direitos.
Por exemplo:
Algumas crianças são abusadas e maltratadas.
Isso é uma violação dos direitos humanos.

Uma vez que todas as pessoas têm os mesmos Direitos,
temos de garantir que as pessoas têm acesso aos seus direitos.
A discriminação é quando as pessoas são tratadas de forma diferente.
Acontece quando as pessoas tratam outras pessoas de forma diferente
por causa:
• da cor da pele
• de uma deficiência
• de dinheiro
• de género
• e de outros aspetos.
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A discriminação pode ser positiva ou negativa.

Quando é positiva
quer dizer que as pessoas são tratadas de forma diferente para garantir
que conseguem aceder aos seus direitos como qualquer outra pessoa.
Por exemplo,
quando há financiamento especial para pessoas com deficiência,
para elas poderem ter acesso à educação.

Mas também pode ser negativa.
Quando isso acontece,
as pessoas não conseguem ter acesso aos mesmos direitos
como qualquer outra pessoa.
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FACTOS INTERESSANTES

10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
é um tribunal especial.
Garante que os países membros respeitam os direitos humanos
de todas as pessoas.

A Amnistia Internacional é uma organização importante
para os direitos humanos.

Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que:
Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos.
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DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Os direitos civis são direitos dos cidadãos.
Estão centrados nos direitos individuais e nas liberdades
dos cidadãos.
Entre eles, estão:
• O direito à liberdade
• O direito à vida
• O direito à liberdade religiosa
• O direito à privacidade
• O direito à propriedade
Os direitos políticos garantem que todos os cidadãos são capazes de
participar na sociedade.
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Entre eles, estão:

• O direito ao voto

• O direito a um julgamento imparcial

• O direito de reunião (juntar-se a outras pessoas)

Neste projeto,
vamos falar os sobre direitos de cidadania.
Isso significa falar sobre os direitos civis e políticos.
Todos os cidadãos dum país devem gozar dos mesmos direitos.
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DIREITO E JUSTIÇA
A lei é um conjunto de regras.
São as regras jurídicas.
Dizem-nos o que temos de fazer.

Seguem-se algumas palavras relacionadas com a lei:
• regras
• tribunal
• juiz
• advogado
• julgamento
Porque é que precisamos de leis?
Precisamos de leis para:
• não sermos prejudicados ou prejudicar outras pessoas,
• não fazermos coisas moralmente erradas,
• ter acesso a bens e serviços.
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Quem faz leis?
Em Portugal, as leis podem
ser propostas ou decretadas.
Pode ser o governo a propor uma lei
ou podem ser os cidadãos.
Nesse caso devem reunir 4 mil assinaturas.
Estas propostas vão ao Parlamento para serem discutidas.

Se for aprovada,
a proposta tem de ser vista pelo Presidente da República.
Este pode promulgar (aceitar) ou vetar (não aceitar) a lei.
Se ele vetar a lei
ela tem de voltar ao Parlamento para ser discutida.

O Governo pode decretar uma lei.
Isto chama-se fazer um Decreto-lei.
Neste caso a lei não precisa de ir à Assembleia da República
mas tem sempre de ir ao Presidente da República.
https://ensina.rtp.pt/artigo/como-se-faz-uma-lei/
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Quem faz com que as pessoas obedeçam às leis?

A polícia pode prender pessoas.
Os juízes podem acusar as pessoas de crimes.
Fazem-no em tribunal.
A isto chama-se um julgamento.

A justiça é mais do que as leis.
A justiça diz-nos o que está certo e é justo.

Seguem-se algumas palavras relacionadas com a justiça:
• certo
• justo
• honesto
• verdade
18

ATIVIDADE 1
O que é que é mais importante na vida?
O que toda a gente devia ter ou fazer para ser feliz?
Escreva as suas ideias ou desenhe uma imagem.
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ATIVIDADE 2
Conhece alguém que tenha lutado pelos direitos humanos?
Como é que é essa pessoa se chama?
Qual é a sua história?
Escreva essa história ou desenhe uma imagem.
Se não conhecer ninguém assim,
pergunte a um amigo ou procure na Internet.

21
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O que é a Democracia?
Módulo 2

NESTE CAPÍTULO vai aprender sobre:
• O Governo
• A Democracia
• As 6 Regras da Democracia

DOCUMENTOS IMPORTANTES

• A Constituição dum país.
(a Constituição é o conjunto
das regras principais dum país).
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O GOVERNO
O Governo é um grupo de pessoas.
Estas pessoas têm autoridade para liderar um país.
Governar é outra palavra para liderar ou guiar.
Todos os países têm governos.
Mas os governos não são todos iguais.
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Alguns tipos de governo são:

• A Democracia
Na democracia, as pessoas escolhem as regras.
Fazem isso através do seu voto.

• A Ditadura
Na ditadura, uma pessoa toma todas as decisões.
Essa pessoa é chamada ditador.
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• A Monarquia
Nas monarquias do passado,
uma pessoa tomava todas as decisões.
Essa pessoa era chamada monarca.
Podia ser um rei ou uma rainha.
Os filhos dela tornavam-se os novos reis ou rainhas.
Os reis e as rainhas atuais não tomam todas as decisões.

• Oligarquia
Numa oligarquia,
um pequeno número de pessoas tem o poder político.
Muitas vezes usam o poder
para seu próprio benefício e riqueza.
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A DEMOCRACIA
Alguns países são democráticos.
Os países europeus são democráticos.

Na democracia, as pessoas escolhem as regras.
Fazem isso através do seu voto, nas eleições.

Democracia representativa
As democracias não são todas iguais.

Nalgumas democracias,
os cidadãos escolhem os políticos.
Essas pessoas são eleitas.
Os políticos tomam decisões e fazem leis para os cidadãos.
A isto chamamos democracia representativa.
Os países europeus têm democracia representativa.

Democracia direta
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Uma das democracias mais antigas foi a de Atenas, na Grécia.
Isto aconteceu há mais de 2 mil anos.
Todos os homens livres e adultos podiam tomar decisões.
Só os homens adultos e livres podiam ser cidadãos.
As mulheres, as crianças e os escravos
não eram tratados como cidadãos.
Portanto, não podiam tomar decisões.
Todos os homens livres e adultos votavam sobre tudo.
A isto chamamos democracia direta.
UM FACTO INTERESSANTE
A palavra democracia vem de 2 palavras gregas.
Demos significa povo.
Kratos significa poder.
A democracia significa que o poder é das pessoas.
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AS 6 REGRAS DA DEMOCRACIA
As 6 regras principais da democracia são:
• Eleições livres
• Igualdade
• A lei aplica-se a tudo
• Separação de poderes
• Direitos humanos e direitos das minorias
• Liberdade
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1.

ELEIÇÕES LIVRES

As eleições devem ser justas.
Devem ser feitas com regularidade.
Todos os cidadãos com idade suficiente podem votar.
O direito de voto também significa
que outras pessoas podem votar em nós.

MUITO IMPORTANTE
Às vezes, os países não obedecem a esta regra.
Em alguns países europeus,
as pessoas com deficiência não podem votar.
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2.

IGUALDADE

Todas as pessoas têm o mesmo valor.
Todas as pessoas são importantes.
A discriminação está proibida.

A discriminação é o tratamento injusto.
Acontece quando as pessoas tratam outras pessoas de forma diferente
por causa:
• da cor da pele
• de uma deficiência
• de dinheiro
• de género ou outros aspetos
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3.

A LEI APLICA-SE A TUDO

A lei é um conjunto de regras.
Diz-nos o que temos de fazer.
Os países têm leis.
Os cidadãos dum país devem respeitar as leis.

4.

SEPARAÇÃO DE PODERES

Os países democráticos têm três tipos de poderes:
• legislativo
• executivo
• judicial
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O poder legislativo cria as leis e as regras.
O parlamento tem esse poder.
O parlamento é um grupo de políticos
que foi eleito pelos cidadãos.

O poder executivo executa as leis e regras.
O governo tem este poder.
O governo dá este poder à polícia.
A polícia é responsável por manter a ordem e a segurança.
A polícia aplica a lei.

O poder judicial decide o que é certo e justo.
Esta decisão é tomada nos tribunais.
Nos tribunais, os juízes decidem os casos.
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1.

DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS

Os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm.
Aplicam-se a toda a gente.

Uma minoria é um grupo pequeno de pessoas
dentro dum país.
Uma minoria é, por exemplo:
• os eslovenos da Caríntia na Áustria
• os húngaros e italianos na Eslovénia
• os cabo-verdianos em Portugal
• os ciganos na Hungria
• pessoas com deficiência
• pessoas transgénero
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Muitas vezes as minorias não têm as mesmas oportunidades
que as outras pessoas.
São desfavorecidas.

É por isso que precisamos dum conjunto especial de direitos.
Os direitos das minorias.
Os direitos das minorias podem proteger:
• a sobrevivência da minoria
• a sua identidade
• a não discriminação
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5.

FREEDOM

As pessoas são livres para:
• pensar
• sentir
• acreditar
• escolher uma preferência
política
• reunir-se
• associar-se
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ACTIVIDADE 3
Que tipo de governo tem o seu país?
Alguma vez votou?
Qual é a sua ideia dum país justo?
Escreva as suas ideias ou desenhe uma imagem

37
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Valores Europeus
Módulo 3

NESTE CAPÍTULO vai aprender sobre:
• União Europeia
• Valores Europeus

DOCUMENTOS IMPORTANTES
• O Tratado de Lisboa
• Convenção Europeia dos Direitos Humanos
• Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
Estes são os nomes de documentos reais,
por isso alguns são tão complicados.
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UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia é um grupo de países europeus.
UE é a abreviatura de União Europeia.

Neste momento,
27 países são membros da União Europeia.
Se quiser saber que países são membros,
pode consultar a lista disponível na Internet.
O link é este:
www.europa.eu/european-union/about-eu/countries

Novos membros podem juntar-se à União.
Os membros antigos podem abandonar a União.
Os membros concordaram em:
• trabalhar em conjunto,
• ajudarem-se uns aos outros.
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Como funciona a UE?
A UE tem instituições.
Nestas instituições,
as pessoas eleitas tomam decisões importantes.

As instituições mais importantes da UE são:

• A Comissão Europeia
A Comissão Europeia faz as leis
da União Europeia.
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• O Parlamento Europeu

• O Conselho da União Europeia

O Parlamento Europeu e
o Conselho da União Europeia
aprovam ou rejeitam as leis.
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• O Tribunal de Justiça
da União Europeia

O Tribunal de Justiça certifica-se
de que as leis são implementadas
da forma correta.

• Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas certifica-se
de que a União Europeia
gasta o dinheiro da forma correta.
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A maioria dos países da União Europeia
têm a mesma moeda.
Chama-se EURO.
Entre estes países estão os seguintes:
• Áustria,
• Portugal,
• Eslovénia.
Alguns membros da União Europeia
têm a sua própria moeda.
Como a Hungria.
A Hungria tem o forint.
Os países-membros ajudam-se mutuamente.
A isto chama-se solidariedade.
Por exemplo:
Os países pobres recebem mais dinheiro do orçamento da UE..
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VALORES EUROPEUS
O que são os valores?
Os valores são o que define aquilo em que acreditamos.
Dizem-nos o que é importante
para uma pessoa ou um grupo de pessoas.

É normal as pessoas acharem que certas coisas são valores.
Por exemplo:
• a saúde,
• o amor,
• a paz,
• a amizade,
• a família,
• o dinheiro.
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As pessoas têm muitos valores diferentes.
Uma pessoa não tem que achar que todos os valores
têm a mesma importância.

Por exemplo:
Algumas pessoas veem a saúde como o valor mais importante.
Elas pensam que o dinheiro é menos importante.
Mas outras pessoas acham que o dinheiro é o valor mais importante.
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Valores Europeus
O lema oficial da União Europeia é:
Unidos na diversidade.
Significa que todos os países e cidadãos da União Europeia
são únicos.
Mas todos partilhamos valores.

Cada país tem a sua própria cultura e tradição.
Alguns países falam a mesma língua.
Outros países têm uma língua única.
Os países podem aprender uns com os outros.
Todos partilham valores comuns.
Todos devem respeitar esses valores.
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Os valores da União Europeia
estão em vários documentos:
• O Tratado de Lisboa
• A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Todos os países da União Europeia partilham os mesmos valores:
• Dignidade Humana.

• Democracia.
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• Igualdade.

• O Estado de direito e
os direitos humanos.

• Liberdade.

Explicamos a maior parte destes conceitos no Módulo 2.
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Factos importantes
• A União Europeia tem uma democracia representativa.
Falámos sobre isto no Módulo 2.

• Só os países que têm uma democracia podem ser membros
da União Europeia.

• Os cidadãos e cidadãs da UE podem votar
para as Eleições Europeias.
Estas eleições são de 5 em 5 anos.
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• Os cidadãos da União Europeia têm liberdade
para viajar e viver na União Europeia.
Podem viver, estudar ou trabalhar
em qualquer Estado-membro.

• Em 2012,
a União Europeia ganhou o prémio Nobel da Paz.
Ganhou este prémio porque apoia a democracia,
a paz e os direitos humanos.
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• A União Europeia apoia a liberdade de expressão.
As pessoas podem dizer ou escrever
aquilo que pensam.

O discurso de ódio não é permitido.
O discurso de ódio é quando as pessoas falam
duma forma que mostra ódio contra uma pessoa ou um grupo de pessoas.
O discurso de ódio pode ser dirigido a:
• migrantes,
• pessoas de cor,
• ciganos,
• pessoas com deficiência,
• outras pessoas.
Isto é perigoso e pode levar a crimes de ódio.
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• A discriminação não é permitida na União Europeia.
Falámos sobre o que é discriminação no Módulo 2.
Por exemplo:
Todas as pessoas têm direito a trabalhar.
As pessoas com deficiência têm direito a trabalhar.
Os empregadores não podem despedi-las por causa duma deficiência.
• Apesar das leis e dos valores,
muitas pessoas com deficiência ainda sofrem discriminação e abuso
na União Europeia.
Muitas vezes,
o salário dos homens e das mulheres é diferente.
Algumas coisas não são acessíveis a todas as pessoas.

Os países-membros devem respeitar as leis da União Europeia.
Se um país não respeitar as leis,
pode ser levado a tribunal.
O Tribunal de Justiça da União Europeia pode expulsar o país
da União Europeia.
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ACTIVIDADE 4
Quais são os valores mais importantes para si
enquanto pessoa?
Escreva as suas ideias ou desenhe uma imagem.
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ACTIVIDADE 5
Quais os valores mais importantes para um país?
Qual é a sua opinião?
Escreva as suas ideias ou faça um desenho.
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As minhass Escolhas,
as minhas Decisões
Módulo 4
NESTE CAPÍTULO vai aprender sobre:
• Tomar decisões
• Eleições:
✓ Direito de voto
✓ Direito à informação
✓ Como votar

DOCUMENTOS IMPORTANTES
• Ato (espécie de lei) Eleitoral do Parlamento Europeu de 1976
• Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu
Estes são os nomes de documentos reais,
por isso alguns são tão complicados.
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O que aprendemos até agora?

O módulo 1 é sobre direitos humanos.
Escrevemos sobre o nosso direito a participar nas eleições.
Este é o nosso direito cívico e civil.

O módulo 2 é sobre democracia.
Os países da União Europeia
têm uma democracia representativa.

O módulo 3 é sobre União Europeia,
valores europeus e eleições livres.
Os cidadãos da União Europeia podem votar
para o Parlamento Europeu.
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O que vamos aprender no Módulo 4?
Neste módulo vamos aprender sobre como tomar decisões
e votar.
A tomada de decisão pode ser ensinada.
Também vamos falar sobre o processo eleitoral.

60

TOMAR DECISÕES
Ao decidir,
estamos a escolher entre diferentes opções.
O primeiro passo é pensar nas coisas.
Só depois conseguimos decidir.
Escolhemos algo ou alguma coisa.
Podemos aprender a decidir.

Às vezes precisamos de ajuda para decidir.
Podemos querer falar com alguém.
E não há problema quando temos de o fazer.
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Lembre-se:
1. Temos o direito a decidir.
2. Temos o direito a receber ajuda e a
sermos apoiados,
se precisarmos.
3. Podemos pedir a outras pessoas
que nos ajudem e nos apoiem.
4. Podemos praticar e aprender a decidir.
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ELEIÇÕES
Direito de voto
Todos as pessoas com mais de 18 anos têm o direito de votar.
Este é um direito e um dever cívico.
Este direito permite-nos ser incluídos na sociedade.
Permite-nos ser membros ativos da comunidade.

Para votarmos de forma informada, precisamos:
• Da informação certa.
• De pensar nas coisas.
• De sermos capazes de tomar decisões ou aprender a decidir.
• De conhecer o processo de votação e eleição.
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A informação certa
Para sermos capazes de pensar sobre as coisas
precisamos da informação correta.
Para podermos votar,
precisamos da informação correta sobre:
• Os candidatos, as pessoas que vamos escolher.
• Os programas que os candidatos apresentam,
os seus planos.
• O processo de votação – como votamos.

Isto é muito importante.
Termos esta informação vai ajudar-nos a decidir
e escolher melhor.
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A informação deve ser acessível a todas as
pessoas.
Todos devem ser capazes de a ler e entender.

Pessoas cegas ou com baixa visão
precisam de informação em Braille ou áudio
(som).

Braille é um tipo de escrita com pontos elevados
na superfície.
Uma pessoa sente os pontos com os dedos
e reconhece letras e palavras.
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Pessoas surdas ou com problemas de audição
podem precisar
de informação em língua gestual.
A língua gestual usa gestos e sinais para
comunicar.

As pessoas que têm dificuldade em ler e entender
precisam de informação em leitura fácil.
Informação em leitura fácil
é informação fácil de ler e de entender.
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Importante
A informação acessível pode ser:
• um texto escrito,
• um texto falado,
• língua gestual,
• Braille,
• imagens e logotipos,
• vídeos ou áudios,
• ecrã tátil.
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O processo de votação
Quando votamos podemos votar para muitos tipos de eleições:
• Eleição presidencial – votamos para o Presidente da República;
• Eelições legislativas – votamos para eleger deputados à Assembleia da
República;
• Eleições autárquicas – votamos para eleger os presidentes de câmara,
por exemplo.

68

COMO VOTAMOS

Primeiro,
temos de verificar se estamos registados como eleitores.
Nas duas semanas antes das eleições
pode ficar a saber o local onde vai votar.

Tem três formas de ficar a saber o sítio onde deve ir para votar:
• Na internet em http://www.recenseamento.mai.gov.pt
• Enviando um SMS (gratuito) para 3838 com a mensagem
“RE (espaço)
número de CC/BI (espaço)
data de nascimento=(aaaammdd)”.
Exemplo: “RE 7424071 19820803”;
• Na junta de freguesia do seu local de residência.
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No dia das eleições,
Deve ir até ao local onde vai votar.
Lá, vão entregar-lhe um ou mais boletins de voto.
Um boletim é um papel
com a lista de candidatos ou partidos
em que pode votar.

Para votar tem de mostrar o Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade.
Se não os tiver consigo pode mostrar outro documento oficial
com fotografia (por exemplo o Passaporte ou a Carta de Condução).

Se não tiver nenhum documento consigo, não se preocupe!
Pode votar se 2 outras pessoas confirmem a sua identidade.
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Agora vai poder votar.
No boletim de voto vai encontrar várias informações.
Estas informações variam com o tipo de eleições.
Pode ter informação sobre:
• o seu círculo eleitoral;
• os nomes, as siglas e os símbolos das candidaturas
que concorrem a esse círculo.

Em frente a cada candidatura há um quadrado em branco.
Faça uma cruz no quadrado que estiver à frente da candidatura
em que quer votar.
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A seguir,
coloque o boletim ou boletins de voto na urna.
Já votou!

Mais tarde, a urna vai ser aberta.
Os votos são contados para decidir
qual a pessoa ou partido que recebeu mais votos.

Ao participar nas eleições,
influenciamos as nossas vidas.
Somos responsáveis pelas nossas vidas.
Fazemos parte de uma sociedade que toma decisões.
Estamos socialmente incluídos.
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ACTIVIDADE 6
Quer votar nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.
Vai poder ver programas sobre as eleições na televisão.
Diga onde pode encontrar mais informações sobre as eleições.
Também pode fazer um desenho.
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ACTIVIDADE 7
Vai votar para as eleições europeias.
Vai ter de escolher entre 8 pessoas em quem pode votar.
Diga-nos como vai decidir em quem votar.
Por exemplo:
O que vai perguntar a si mesmo?
O que é importante para si quando faz uma escolha?
Escreva as suas ideias ou faça um desenho.
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Participar, Ter Voz
Módulo 5

NESTE CAPÍTULO vai aprender sobre:
• Autorrepresentação e direitos:
✓ Quem é autorrepresentante?
✓ Quem é a pessoa de apoio?
✓ Grupos de autorrepresentação
• Organizações que apoiam
pessoas com deficiência intelectual em Portugal
• Organizações que dão apoio na Europa

DOCUMENTOS IMPORTANTES
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Diz que todas as pessoas têm o direito de:
• Reunião.
• Associação.
• Fazer escolhas e tomar decisões.
• Fazer parte da comunidade.

Todas as pessoas são importantes para a comunidade.

Todas as pessoas devem ter os mesmos direitos.
Todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades.

As pessoas devem ter informação de uma forma que possam entender.
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Lembra-se de como em alguns países
nem todos os adultos têm o direito ao voto?

Em alguns países europeus
as pessoas com deficiência não podem votar.
Esses países estão a violar o que diz a Convenção.

As pessoas com deficiência devem poder votar.
A voz das pessoas com deficiência deve ser ouvida.
É por isso que a autorrepresentação é importante.
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AUTORREPRESENTAÇÃO

Autorrepresentação e direitos
Todas as pessoas devem conhecer os seus direitos.
Só assim podem exigir o acesso aos direitos.
Defenderem-se.
Falar por si mesmo chama-se autorrepresentação.
Nós autorrepresentamo-nos para podermos:
• Dizer as coisas que queremos ou são importantes para nós.
• Escolher por nós mesmos.
• Decidir por nós mesmos.
Podemos falar sozinhos.
Ou podemos falar em grupo.
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Podemos representar-nos a nós mesmos e a outras pessoas.

Ao fazer isto,
sensibilizamos a comunidade.

Consciência significa perceber as coisas,
conhecer os nossos direitos e falar sobre eles.

Temos de informar a comunidade se, por exemplo:
• Outras pessoas nos tratam mal.
• Outras pessoas não nos permitem falar por nós mesmos.
• A informação não é fácil de ler e compreender.
• Se não conseguimos encontrar a informação de que precisamos.
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Podemos falar de coisas como:
• o respeito.
• os direitos.
• leitura fácil.
• informação acessível.

Ao fazê-lo,
tornamo-nos autorrepresentantes.

Qualquer pessoa pode ser autorrepresentante.
Autorrepresentação é algo que podemos aprender.
Não costumamos aprender logo.
Precisamos de algum tempo para isso.
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Um autorrepresentante deve aprender coisas diferentes.
Por exemplo:
• Como ouvir as outras pessoas.
• Como escolher e decidir.
• Quais são os direitos e deveres.
• Como pedir ajuda.
• Como ajudar outras pessoas.

Não tenha medo de dizer o que quer.
Outras pessoas muitas vezes não sabem o que queremos.
Temos de lhes dizer.
Ao fazê-lo,
podemos ajudar a mudar as coisas com que estamos descontentes.
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Grupos de autorrepresentação
Os autorrepresentantes podem associar-se uns aos outros.
Formar grupos.
Grupos de autorrepresentação.

Importante
Há pessoas diferentes nos grupos de autorrepresentantes.
Pessoas com vários tipos de deficiência e dificuldades.
No grupo,
as atividades devem ser adaptadas a cada pessoa.
Devemos considerar os desejos e necessidades
de todos os autorrepresentantes.
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Uma pessoa de apoio
Uma pessoa de apoio é alguém que apoia o autorrepresentante.
Não tenha medo de pedir ajuda e apoio.

Uma pessoa de apoio pode ser:
• Um membro da família.
• Um amigo.
• Outra pessoa.
Escolhemos uma pessoa em quem confiamos
para ser a nossa pessoa de apoio.
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A pessoa de apoio deve conhecer os autorrepresentantes:
• As suas necessidades.
• Os seus interesses.
• As suas capacidades.
• As suas limitações ou dificuldades.
• As suas experiências.

Importante
A pessoa de apoio não decide pelo autorrepresentante.
A pessoa de apoio ouve.
Ele ou ela pode dar conselhos.
Mas o autorrepresentante escolhe e decide por si mesmo.
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A pessoa de apoio pode dar conselhos sobre coisas diferentes.
Por exemplo:
• trabalho,
• habitação,
• saúde e tratamento médico,
• educação e formação,
• transporte,
• outras coisas.
O autorrepresentante deve pensar em algumas coisas.
Por exemplo:
• Qual é o problema?
• O que quer mudar?
• De que apoio precisa?
• Como é que o problema pode ser resolvido?
• Quem é que ele ou ela precisa de contactar?
• Vai usar telefone, e-mail ou ir pessoalmente?
87

Autorrepresentação e família
A família pode apoiar o autorrepresentante.
Os membros da família podem ajudá-lo a defender-se.

As famílias podem associar-se a outras famílias.
As famílias podem ajudar-se umas às outras.

Os autorrepresentantes e as suas famílias podem obter ajuda e apoio das
organizações.
Estas são algumas organizações que podem prestar apoio e serviços a
pessoas com deficiência.
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Autorrepresentação e organizações inclusivas
Os autorrepresentantes podem trabalhar nas organizações.
Por exemplo:
Podem ajudar a validar informações em leitura fácil.

Diferentes organizações apoiam pessoas com deficiência.

Algumas organizações que podem ajudar e apoiar
pessoas com deficiência em Portugal
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1. Provedor da Justiça

O Provedor da Justiça tem um papel na defesa de todas as pessoas.
Ele tem a obrigação de:
• promover a igualdade e justiça para todas as pessoas
• ver se o Estado português cumpre todas as Convenções
que assinou
Ele ou alguém do seu gabinete aconselha e ajuda as pessoas.

Número de telefone: 213926600/19/21/22
Linha Azul: 808200084
E-mail: provedor@provedor-jus.pt
Sítio internet: https://www.provedor-jus.pt/
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2. INR – Instituto Nacional para a Reabilitação
O Instituto Nacional para a Reabilitação deve assegurar o planeamento,
execução e coordenação das políticas nacionais
para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.
Se achar que foi discriminado pode fazer queixa aqui:
https://www.inr.pt/formulario-de-queixa

Número de telefone: 217929500
E-mail: inr@inr.mtsss.pt
Sítio internet: https://www.inr.pt/inicio
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3. FENACERCI, Federação Nacional de Cooperativas de
Solidariedade Social

A FENACERCI representa mais de 50 organizações
que prestam apoio a pessoas com deficiência intelectual e multideficiência,
assim como as suas famílias.
Também apoia a Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, a PNAR.

Número de telefone: 217112580
E-mail: fenacerci@fenacerci.pt
Sítio internet: https://www.fenacerci.pt/
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4. HUMANITAS, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental

A HUMANITAS representa cerca de 10.000 pessoas com Deficiência
Intelectual,
apoiadas por 40 Instituições em todo o território nacional.

Número de telefone: 218453510
E-mail: humanitas@humanitas.org.pt
Sítio internet: https://humanitas.org.pt/

5. FPA, Federação Portuguesa de Autismo
A FPDA defende os direitos das pessoas no Espetro do Autismo,
para promover e garantir o exercício desses direitos.
Número de telefone: 213 630 040
E-mail: fpda@fpda.pt
Sítio internet: https://www.fpda.pt/
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Organizações europeias

1. EPSA, Plataforma Europeia de Autorrepresentantes
A EPSA é uma organização para autorrepresentantes de toda a Europa.
A EPSA informa as pessoas sobre os direitos, capacidades e necessidades
das pessoas com deficiência intelectual

E-mail: self-advocacy@inclusion-europe.org
Este é o link para o seu sítio internet: www.self-advocacy.eu/

2. Inclusion Europe
A Inclusion Europe dá voz às pessoas com deficiência intelectual
e às suas famílias.
Tem membros de vários países europeus.

Número de telefone: +32 25 02 28 15
E-mail: secretariat@inclusion-europe.org
Este é o link para o seu sítio internet: www.self-advocacy.eu/
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ATIVIDADE 8
É um autorrepresentante?
Porque é que se autorrepresenta?
O que acha que pode defender enquanto autorrepresentante?
Escreva ou faça um desenho.
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ATIVIDADE 9
Conhece algum autorrepresentante famoso?
Sabe o que defende?
Escreva ou faça um desenho.
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Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
www.lebenshilfen-sd.at

Zavod RISA
www.risa.si

FENACERCI
www.fenacerci.pt

Laterna Magica
www.laterna.hu

