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1. O Projeto COESI e os Conselheiros para a Inclusão Social 
  

O objetivo principal do projeto Mudar as Organizações para Promover a Inclusão Social (COESI) 

é garantir que os serviços prestados estão focados na inclusão social das pessoas com 

deficiência, revelando e facilitando o processe de transformação estrutural das organizações. 

Para além de garantirem apoio, segurança e proteção às pessoas com deficiência, estas 

organizações deverão também capacitá-las, de forma a facilitar a sua participação na 

sociedade e o estabelecimento de relações com outras pessoas.  

 

A participação e o envolvimento das pessoas com deficiência intelectual são um fator-chave na 

prossecução da transformação estrutural das organizações que lhes prestam serviços. O 

Projeto COESI traz uma perspetiva inovadora à abordagem da inclusão social. Por um lado, as 

pessoas com deficiência intelectual são as beneficiárias finais do projeto; por outro lado, são 

conselheiros e peritos para a inclusão social. Esta abordagem valoriza a importância das 

capacidades individuais e experiências de vida das pessoas com deficiência intelectual na 

construção de organizações e comunidades mais inclusivas e diversas. 

 

2. Instrumento Conselheiros para a Inclusão Social  
 

O Currículo dos Conselheiros para a Inclusão Social é um instrumento destinado a formar as 

pessoas com deficiência intelectual como conselheiros para a inclusão social na área da 

deficiência. Com este instrumento, as pessoas com deficiência intelectual irão: 

 ganhar competências específicas de aconselhamento das organizações, baseadas nas 

suas próprias conclusões sobre o processo de inclusão social e nas respetivas 

experiências de vida; 

 dar contributos importantes para facilitar mudanças nos serviços das organizações que 

prestam apoio a pessoas com deficiência; 

 trazer as suas próprias ideias acerca da inclusão ao conhecimento das diferentes 

pessoas de contacto na organização. 

O instrumento Conselheiros para a Inclusão é composto por um Currículo (com conteúdo de 

Formação e Exercícios) e um conjunto de Orientações para Formadores.  

 

Partindo do princípio de que as pessoas com deficiência intelectual deverão ser envolvidas em 

todas as decisões relativas à resolução de problemas que as afetem, esta formação valoriza e 

encoraja a pessoa com deficiência intelectual a utilizar os seus conhecimentos e experiências 

pessoais para aconselhar as organizações sobre a melhor forma de promover a inclusão social.  

 

Para uma abordagem integrada, recomendamos a leitura do Instrumento de Avaliação para a 

Inclusão Social (outro instrumento desenvolvido ao abrigo do Projeto COESI).  
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3. Orientações para Formadores 
 

O Currículo Conselheiros para a Inclusão é composto por 7 módulos e 2 momentos de 

avaliação, perfazendo um total de 28 horas (26 horas de conteúdo formativo e 2 horas 

destinadas à avaliação). 

Cada módulo tem um plano de sessão com: um resumo; os objetivos; os conteúdos 

formativos; os exercícios; a duração estimada e os recursos recomendados.   

 

A avaliação deverá ter lugar após a conclusão do módulo 1, sendo repetida no final de todo o 

currículo. A ficha de avaliação será idêntica em ambos os momentos. O objetivo principal é 

promover uma reflexão pessoal sobre um conjunto de tópicos que são fundamentais para a 

função dos Conselheiros para a Inclusão Social.  

 

Antes de iniciar a formação, o formador deve analisar o plano de sessão de cada módulo para 

se familiarizar com o conteúdo e os exercícios, e para preparar os materiais de que os 

formandos necessitam.  

O objetivo do currículo é dar algumas orientações e permitir que os formadores ajustem a 

formação ao(s) formando(s). Em simultâneo, irá permitir que os formadores se sintam mais 

confiantes com a promoção da inclusão social no seu trabalho com pessoas com deficiência 

intelectual. 

O conteúdo de cada módulo pode ser combinado e adaptado de acordo com as necessidades. 

Os materiais podem ser usados de forma flexível e não pretendem ser prescritivos. 

O local da formação é um critério definido pelo formador de acordo com o perfil dos 

participantes. No entanto, recomenda-se que o local facilite o acesso à comunidade, uma vez 

que alguns dos exercícios deverão ser preferencialmente implementados nesse contexto. 

 

3.1. Os Formadores  
 

O Currículo deverá ser transmitido por um profissional conhecedor dos princípios e das 

metodologias do COESI. Para se assegurar uma abordagem integrada, é recomendável ter-se 

algum conhecimento acerca dos seguintes instrumentos do COESI: Formação para Gestores e 

Executivos; Formação para Profissionais de Apoio e Instrumento de Avaliação para a Inclusão 

Social.  

 

O formador deverá ser escolhido tendo em conta algumas características pessoais, 

nomeadamente: 

 Conhecimento sobre a forma de transmitir conteúdo formativo a pessoas com 

deficiência intelectual; 

 Boas competências de comunicação;  

 Capacidade de ajustar as soluções e os conteúdos;  

 Respeito pelo tempo de aprendizagem individual;  

 Conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência intelectual; 
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 Crença na Inclusão Social; 

 Conhecimento da abordagem centrada na pessoa; 

 Poderão ser tidos em conta outros aspetos relevantes que influenciem a execução da 

ação de formação.  

 

3.2. Os Formandos 
 

Os participantes serão pessoas com deficiência intelectual que: 

 Mostrem motivação e interesse em participar na formação;  

 Pretendam ser conselheiros para a inclusão social; 

 Reconheçam as suas experiências de vida relativas à inclusão social; 

 Pretendam falar por si próprias; 

 Tenham algo a dizer aos outros; 

 Saibam que, independentemente das suas necessidades de apoio, têm competências 
e aptidões; 

 Outros aspetos relevantes que possam ser considerados.  

 

Recomendamos um máximo de 12 participantes para cada sessão de formação. Os formandos 

devem ser os mesmos durante toda a formação.  

O grupo de formandos pode ser composto por pessoas provenientes de diferentes 

organizações que prestem serviços a pessoas com deficiência ou da mesma organização. 

Aconselha-se que cada organização tenha mais de um Conselheiro. Para tal, deverão tentar 

envolver na formação tantas pessoas com deficiência intelectual quanto possível, a fim de se 

assegurar um bom número de Conselheiros para a Inclusão Social. 

 

3.3. Modelo de Certificado  
 

Este instrumento dispõe dum modelo de certificado.  
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4. Conteúdo e Exercícios da Formação 

 

Módulo 1. Conselheiro para a Inclusão Social  

 
Resumo  

 

O Módulo 1 irá apresentar o conceito de Conselheiro para a Inclusão Social aos 
participantes.  
Este módulo ajudará os participantes a reconhecerem as suas experiências de vida, 
capacidades, papel social e a forma de utilizar estes recursos enquanto 
Conselheiros.   

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre:  
 A função do Conselheiro para a Inclusão Social;  
 A forma como as suas competências e experiências de vida serão recursos 

para promover a inclusão social; 
 O valor que eles próprios acrescentam à promoção da inclusão 

organizacional e na comunidade.  

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Exercício 1: Crachá de identificação 15 minutos 

Conteúdo da Formação:  
 Apresentação do Projeto COESI 
 Breve definição do conceito de Inclusão Social 
 O significado do conceito de aconselhamento e da função 

de conselheiro 
 Conselheiro para a Inclusão Social 

 
 
40 minutos 

Exercício 2: Eu sou…  35 minutos 

Exercício 3: O Carrossel de Conselhos   1h20 minutos  

Avaliação: Todos têm Competências 1 hora 

Duração 

 

A duração recomendada é de 4 horas, mas é possível ajustar a carga horária de 
acordo com os participantes. 
No fim da sessão de formação, os formandos devem preencher a ficha de avaliação. 
A avaliação demora 1 hora. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo ou qualquer outra abordagem considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 
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Conteúdo da Formação 

 

Projeto COESI (Mudar as Organizações para Promover a Inclusão Social) 

O Projeto COESI está centrado na inclusão social de pessoas com deficiência intelectual. 

O projeto pretende descobrir: 

 Como é que as organizações podem ajudar ou dificultar a inclusão social das pessoas 

com deficiência. 

 Onde e como as organizações precisam de mudar para promover a inclusão das 

pessoas com deficiência na sociedade. 

 O que a sociedade deve fazer e de que forma as organizações devem mudar para se 

aproximarem das pessoas com deficiência. 

 Até que ponto as pessoas com deficiência intelectual, enquanto clientes dos serviços, 

são incluídas na sociedade. 

 Como podem as pessoas com deficiência intelectual aconselhar as organizações a 

serem mais participativas e inclusivas.  

 

 

Inclusão Social 

 

A inclusão social significa que todas as pessoas que vivem numa dada sociedade têm direitos 

de acesso e participação em igualdade com todas as outras. 

Isto significa que as organizações, estruturas e medidas adotadas deverão ser concebidas de 

forma positiva ou garantir o apoio adequado para acomodar uma diversidade de 

circunstâncias, identidades e formas de vida. Também significa que as oportunidades e os 

recursos deverão ser distribuídos equitativamente, para minimizar as desvantagens.  

A inclusão social significa ter os mesmos direitos e oportunidades que as outras pessoas. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 – Exemplo de Diagrama da Inclusão Social 
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O Aconselhamento e a Função de Conselheiro 

 

O aconselhamento permite que as pessoas debatam os seus problemas num ambiente seguro 

e lidem com quaisquer sentimentos dolorosos com que se deparem. O termo pode significar 

coisas diferentes para pessoas diferentes. Em geral, é um processo procurado pelas pessoas 

quando pretendem alterar alguma coisa nas suas vidas ou, simplesmente, explorar os seus 

pensamentos e sentimentos de forma mais aprofundada. 

 

Um conselheiro irá encorajar os outros a falar, pensar e agir em relação àquilo que os 

preocupa ou que pode ser melhorado, para revelar as raízes desses problemas e identificar 

formas específicas de pensar e agir. 

 

Conselheiro para a Inclusão Social  

 

No Projeto COESI, os Conselheiros para a Inclusão Social irão consolidar as suas capacidades e 

competências de aconselhamento dos profissionais (sejam estes de primeira linha ou gestores 

e executivos) sobre a forma de contribuírem com o seu trabalho para se atingir um ambiente 

mais inclusivo a nível organizacional e influenciarem a obtenção duma comunidade diversa e 

inclusiva. 

 

Um conselheiro para a inclusão social é uma pessoa com deficiência intelectual que centra os 

seus pensamentos, sugestões e desejos na melhoria da inclusão social e da qualidade de vida 

das pessoas com deficiência intelectual nos níveis organizacional e comunitário.  

 

Os conselheiros irão desempenhar a função de conselheiros organizacionais para a inclusão 

social. Para tal, irão contar com as suas experiências de vida, funções os seus papéis sociais e 

as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Irão usá-las para aconselhar e apoiar os 

profissionais na consolidação duma organização inclusiva. Para que esta função de 

aconselhamento seja bem-sucedida, a organização e os profissionais devem dar às pessoas 

todo o tempo e espaço de que estas precisem. Devem reconhecer o valor acrescentado da 

visão e opinião dos conselheiros, bem como criar condições para a implementação das 

sugestões dadas. 

 

Os Conselheiros devem estar cientes de que a sua função implica uma mudança 

organizacional. Todo este processo de transformação exige tempo para ser atingido. Tempo 

para que todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente (profissionais, gestores, pares, 

família ou parentes, etc.) se possam adaptar a novas formas de pensar, planear e trabalhar. 

Dependendo do contexto nacional, regional e organizacional, este processo de mudança pode 

ser mais fácil ou mais complicado, mas não é impossível. É importante que os Conselheiros 

confiem nas suas capacidades, persistam nas suas convicções e se lembrem de que a inclusão 

começa em cada um de nós. 

 

Ao agirem como Conselheiros, é normal que cometam erros. Isto acontece com todos nós. 

Haverá vitórias rápidas e êxitos — mas também haverá fracassos. Saber como se promove a 
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inclusão social é um processo, e não existe nenhum conjunto de regras sobre a forma certa de 

lá chegar.  

 

Há sugestões, lições aprendidas, orientações políticas e técnicas, mas, principalmente, há 

experiências de vida que ninguém teve e sentiu como uma pessoa com deficiência intelectual. 

Estas experiências de vida são de grande relevância quando se fala de inclusão social. No 

entanto, não há garantias de que, se seguir determinados passos, se será capaz de promover a 

inclusão de todas as pessoas que precisem de ser incluídas em todos os contextos ou 

situações. 

 

O percurso para se atingir a inclusão não é fácil. A função do Conselheiro e a respetiva 

capacitação são fundamentais. 

 
Sugestões 

 

Consulte: 

- Projeto COESI: Instrumento de avaliação para clientes — Questionário sobre a inclusão. 

- Conteúdos do módulo 7 — Indicadores da Inclusão Social. 

 

 

Módulo 1. Conselheiro para a Inclusão Social — Exercícios 

 

Exercício 1: Crachá de identificação  

Objetivos 

 

Saber como os outros se chamam. 
Descobrir algo acerca dos outros. 
Centrar-se em coisas positivas. 

Desenvolvimento   

 

Peça a cada participante para pegar numa folha de papel colorido (com a sua cor 
preferida), nalgumas canetas e num alfinete de ama. 
Os participantes deverão criar os seus próprios crachás de identificação, cortando o 
papel no formato que preferirem e rodeando o seu nome com desenhos de coisas 
de que gostem. 
Têm 10 minutos para executar esta tarefa. 
Em seguida, deverão colocar os crachás, ver os crachás uns dos outros e 
apresentarem-se ao grupo. 

Duração 

 

15 minutos 

Recursos recomendados  

 

Folhas em branco de papel colorido, canetas de cor, alguns lápis, tesouras e um 
alfinete de ama por participante. 
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Exercício 2: Eu sou… 

Objetivos 

 

Permitir que os participantes se apresentem e reflitam sobre quem são. 
Permitir que os participantes se envolvam na sessão. 

Desenvolvimento   

 

Distribua a folha de exercícios 1 a todos os participantes.  
Peça aos participantes para colocarem os seus nomes no centro da ficha e, em 
seguida, preencherem cada campo com uma palavra ou palavras (ou com um 
desenho) sobre quem são. 
Para dar apoio aos participantes, o formador pode sugerir tópicos, como a idade, o 
trabalho, os sonhos e medos que têm, aspetos familiares, etc.  
 
Reflexão:  
Peça aos participantes para se voluntariarem na partilha do que escreveram. É 
importante prestar-se atenção aos participantes mais tímidos dizendo: “Não tem de 
partilhar nada se não quiser. Respeitamos a sua vontade de não partilhar com os 
outros.”  
  
Depois de os participantes terem terminado a partilha, pode perguntar:  

 “O que é que é igual ou diferente nas pessoas que partilharam quem são?   
 Viu alguma coisa de parecido consigo em algo que outra pessoa tenha dito 

durante a apresentação? Se sim, o que foi?”  
 
No fim do exercício de partilha, as folhas podem ser afixadas numa parede, para que 
os participantes possam sentir-se envolvidos. 
O formador pode resumir os aspetos ou características de todo o grupo e partilhar 
esta informação na próxima sessão de formação. 

Duração 

 

35 minutos 

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1, canetas de cor, lápis e marcadores.  
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Folha de Exercícios 1: Eu sou… 

 

Coloque o seu nome no quadrado central. 

Em seguida, preencha cada espaço com uma palavra, frase ou desenho que comece com a seguinte 

afirmação: Eu sou… 

Eu sou… 
 

 

  

 

 

_____________________________________ 
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Exercício 3: O Carrossel Consultivo1 

Objetivos 

 

Escutar os outros, resumir e colocar perguntas de aprofundamento. 
Colocar-se no lugar dos outros. 
Trabalhar em grupo e refletir sobre os conselhos dos outros. 
Pensar sobre as experiências de vida e as competências que poderiam ser usadas para 
aconselhar os outros.  

Desenvolvimento   

 

O carrossel consultivo garante uma experiência de capacitação aos participantes 
habituados a uma função de conselheiro e também aos que não se veem a si próprios 
como conselheiros. 
Numa sala só com cadeiras, coloque as cadeiras em dois círculos. Um círculo interno e 
outro externo. Os participantes no círculo interno ficam a olhar para os participantes no 
círculo externo. Todos precisam de papel e caneta para tomar notas. 
 
Passos:  

 Comece por pedir aos participantes para se sentarem num dos círculos.  
 Explique que os participantes no círculo externo são quem vai pedir conselhos. As 

pessoas no círculo interno vão dar conselhos. Dê aos participantes cinco minutos 
para pensarem num problema, dificuldade ou dúvida destinados à pessoa que 
precisa de conselho ou apoio para tomar uma decisão. 

  Depois da primeira ronda, as pessoas do círculo externo vão para a cadeira ao 
lado (à esquerda da cadeira na qual se esteja agora sentado). Os participantes no 
círculo externo voltam a partilhar a respetiva questão. É importante que 
coloquem a mesma questão com a mesma explicação. Este exercício tem três 
rondas. Assim, toda a gente no círculo externo receberá três conselhos diferentes 
para a mesma questão. Em seguida, os participantes do círculo externo passam 
para o círculo interno. 

 Depois de cada ronda, faz-se um minuto de silêncio. Durante esse minuto, há 
tempo para tomar nota do conselho que se recebeu. 

 Em cada ronda, os participantes do círculo externo têm cinco minutos para 
explicarem a respetiva questão. Durante estes cinco minutos, o conselheiro 
resume o que cada interveniente estiver a dizer e pode colocar questões de 
aprofundamento. Passados cinco minutos, o conselheiro começa a dar o seu 
conselho com as seguintes frases: Se estivesse no teu lugar, faria 

 Depois de todos os participantes terem estado em ambos os círculos, peça-lhes 
para lerem as respetivas notas e refletirem nos conselhos que receberam. Por 
fim, pergunte-lhes qual foi a função de que mais gostaram (círculo interno ou 
externo).  

                                                
1
 Exercício adaptado de www.barefootguide.org. 

http://www.barefootguide.org/
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Duração 

 

1 hora e 20 minutos 
Distribuição do tempo necessário para execução do exercício: 
5 minutos  para explicação da questão e da situação concreta na qual esta questão terá 
surgido. 
5 minutos para receber conselhos. 
1 minuto para tomar notas. 
Todos terão direito a três rondas. 

Recursos recomendados  

 

Uma sala de dimensões médias a grandes apenas com cadeiras; folhas em branco e 

canetas. 
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Avaliação  
 

Para avaliar a ação de formação, o seguinte exercício deverá ser usado duas vezes. A primeira vez 

depois do módulo 1 e a segunda vez no fim de todo o currículo. O objetivo principal deste exercício 

é promover uma reflexão pessoal sobre um conjunto de tópicos ou competências-chave que são 

fundamentais para a função dos Conselheiros para a Inclusão Social.  

Não há respostas erradas e os resultados irão dar uma ideia geral da posição do grupo e de cada 

conselheiro individual, bem como das competências que terão sido consolidadas durante a 

formação.  

 

Avaliação  

 
Todos têm competências 

Objetivos 

 

Garantir que as pessoas estão cientes das suas próprias competências. 

Desenvolvimento   

 

1. Explique aos participantes que o “Círculo de Competências” se destina a 
assinalar as competências pessoais e que todos os participantes deverão refletir 
de forma sincera por si próprios. (Cf. Folha de Exercícios 1); 

2. Atribua um autocolante de cor diferente a cada participante; 
3. Explique que o exercício será repetido no final da formação, para ver se houve 

alterações.  
4. Estas alterações podem dever-se à aquisição de competências pelas pessoas ou 

porque estas descobriram competências que desconheciam até agora. Também 
deverá tornar claro que ninguém será julgado com base no lugar em que for 
colocado, uma vez que o exercício se destina principalmente à reflexão pessoal.   

5. Apresente uma afirmação ao grupo (consultando as competências-chave abaixo) 
e pergunte aos participantes o que pensam em relação a esta questão em 
particular. Por exemplo: se estiverem completamente de acordo com ela, 
deverão colocar um autocolante perto do centro do círculo. Se estiverem em 
total desacordo, o autocolante deverá ser colocado longe do centro. Podem 
ainda colocá-lo algures no meio.  

6. Pergunte se algum dos participantes no grupo quer explicar a sua posição, mas 
não force ninguém a falar se essa pessoa não tiver vontade de o fazer. 

7. No final da formação, repita o método e peça aos participantes para 
identificarem quaisquer mudanças de opinião desde a primeira ronda 

 
 
Competências-chave para se ser um Conselheiro para a Inclusão Social:  

Eu sou… Eu sei… Eu acho… 

1. Uma pessoa com várias 
competências 

1. O que significa a inclusão 
social 

1. Que os profissionais dão 
valor à minha opinião 

2. Muito bom a cooperar 2. Quais são os meus direitos 
 

2. Que a minha família dá 
valor à minha opinião 

3. Bom a dar feedback ou 
conselhos 

3. Que as minhas experiências 
de vida são importantes 

3. Que sou parte da 
comunidade 
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É possível acrescentar-se outras competências de acordo com o perfil ou as ideias dos 
participantes; por exemplo: 

 Eu sou bom a ajudar outras pessoas; 
 Eu sei como apresentar o meu ponto de vista; 
 Eu acho que as minhas experiências de vida podem ajudar as outras pessoas. 

 
O exercício pode ser desenvolvido de forma individual por cada formando ou 
coletivamente por todo o grupo. No caso da segunda opção, a folha de exercícios deverá 
ser impressa em grande formato ou o formador pode optar por desenhar o “Círculo de 
Competências” num quadro ou numa folha de flip-chart. 
Decida qual será a melhor alternativa de acordo com o perfil dos participantes. 

Duração 

 

1 hora 

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1 e autocolantes de cor. 
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 Folha de Exercícios 1: Todos têm Competências   
 

 

Escolha um autocolante colorido e registe as suas 

competências-chave.  

Terá de pensar acerca de quem é (características pessoais), 

do que sabe (competências e capacidades) e do que acha 

(sentimentos) em relação a ser um Conselheiro para a 

Inclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eu acho… 

Eu sou… 

Eu sei… 
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Módulo 2. Enquadramento Conceptual   

 
Resumo  

 

O Módulo 2 irá definir o essencial para dar aos participantes um enquadramento 
geral dos direitos das pessoas com deficiência intelectual. 
Irá ajudar os participantes a conhecerem a relação entre direitos, qualidade de vida, 
inclusão e a inclusão na comunidade.   

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre:  
 A importância dos direitos e da qualidade de vida como aspetos da inclusão 

social; 
 A forma como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência pode promover o respetivo direito à inclusão social; 
 Identificação das vantagens pessoais e sociais da inclusão.   

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Conteúdo da Formação:  
 Deficiência, direitos e qualidade de vida  
 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência: Artigo 19 Inclusão Social 

 
 
45 minutos 

Exercício 2: Conhecimento dos meus direitos  50 minutos 

Sessão de Encerramento: Canção de Despedida  15 minutos 

Duração 

 

A duração recomendada é de 2 horas, mas é possível ajustar a carga horária de 
acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo ou qualquer outra abordagem considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

 

 

 



 

 

   
2017-1-AT01-KA204-035102 

Conselheiros para a Inclusão Social 

 

22  

 

 Conteúdo da Formação 

 

As pessoas com deficiência intelectual: direitos e qualidade de vida 

 

Os direitos humanos são os direitos que uma pessoa tem porque é um ser humano. Os direitos 

humanos também podem ser definidos como os direitos básicos sem os quais as pessoas não podem 

viver com dignidade. 

Os direitos humanos reconhecem e afirmam que a dignidade humana de todas as pessoas — entre as 

quais se incluem as pessoas com deficiência — deve ser respeitada. 

 

As pessoas com deficiência passam, todos os dias, por situações que estão relacionadas com os seus 

direitos. É frequente desconhecerem quais são os seus direitos ou que estes não estão a ser 

respeitados. 

Por exemplo: quando estão a usar os transportes públicos e não compreendem um determinado 

horário ou percurso. Ou quando vão ao hospital e são tratados como crianças. Ou quando não 

conseguem candidatar-se a um emprego porque não percebem o que têm de fazer. Ou quando os 

profissionais não lhes permitem tomar decisões acerca da sua vida pessoal. 

 

Toda a gente tem direito a participar na vida comunitária. Participar significa influenciar, garantir que 

as outras pessoas têm em conta a nossa opinião em diferentes contextos (familiar, organizacional, 

associativo e social). Participar significa ter um papel ativo na sociedade (v.g., votar ou participar em 

eventos desportivos, culturais e comunitários) e melhorar a nossa qualidade de vida. 

 

Os direitos estão diretamente ligados à qualidade de vida. Para terem qualidade de vida, as pessoas 

precisam de: 

 

 Desenvolvimento Pessoal: Ter oportunidade de estudar, aprender e comunicar uns com os 

outros. 

- Exemplos de indicadores: Competências pessoais; ambiente educacional; aprendizagem 

contínua. 

 

 Autodeterminação: É muito importante que sejam capazes de tomar decisões e fazer escolhas 

relativas à sua própria vida.  

- Exemplos de indicadores: Liberdade de movimentos e de escolha (v.g., as pessoas podem 

expressar preferências e fazer escolhas); autonomia pessoal; utilização e acesso à 

informação; oportunidades de expressar uma opinião. 

 

 Relações Interpessoais: Termos amigos e pessoas de quem gostamos e que gostam de nós. 

- Exemplos de indicadores: A pessoa tem direito a constituir a sua própria família; a participar 

em eventos culturais, recreativos ou de lazer.  
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 Inclusão Social: Necessidade de sentirmos que fazemos parte da comunidade. Toda a gente deve 

ser capaz de viver, aprender e participar na comunidade a que pertence. 

- Exemplos de indicadores: A pessoa tem uma presença na sua comunidade (v.g., em 

concertos, teatros ou festividades locais); a pessoa tem uma função valorizada e é conhecida 

na comunidade; a pessoa vive numa casa sem que os outros se intrometam excessivamente 

na sua vida pessoal. 

 

 Direitos: Devemos conhecer e saber como defender os nossos direitos. 

- Exemplos de indicadores: participa na vida comunitária; recebe apoio personalizado; controla 

áreas da sua vida pessoal (v.g., o seu quarto, casa de banho, casa ou local de habitação); 

toma decisões relativas à sua vida pessoal (por exemplo, a contraceção). 

 

 Bem-estar Emocional: Necessidade de nos sentirmos seguros e protegidos. Confiar em nós 

próprios e nos outros. 

- Exemplos de indicadores: a pessoa tem direito a viver num ambiente seguro; não é explorada 

nem abusada pelos outros (v.g., de forma sexual, financeira, emocional ou física).  

 

 Bem-estar Físico: Necessidade de termos uma dieta saudável e acesso a atividades físicas 

saudáveis e cuidados de saúde. 

- Exemplos de indicadores: a pessoa tem direito a cuidados médicos de saúde física e a 

intervenções de apoio emocional, em caso de necessidade; recebe terapia (física, 

ocupacional e da fala) adequada à sua condição. 

 

 Bem-estar Material: Necessidade de viver de forma digna. Isto significa ter dinheiro, uma casa, 

trabalho e propriedade pessoal. 

- Exemplos de indicadores: acesso a emprego pago a tempo inteiro ou parcial; habitação 

adequada.   

     

 
 

Figura 1. Domínios da Qualidade de Vida de acordo com Schalock e Verdugo. 
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Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

A Inclusão Social refere-se à inclusão incondicional e não a ser-se “incluído” apenas se as pessoas 

com deficiência intelectual se enquadraram em determinado contexto. A abordagem do COESI à 

cidadania assenta nos direitos humanos, em particular na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).  

 

A CDPD fornece o enquadramento que garante, às pessoas com deficiência, a fruição completa e 

igualitária de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.  

 

A Convenção:  

 Vê as pessoas com deficiência como “sujeitos” com direitos, capazes de os reclamar e de 

tomar decisões sobre questões que afetem as suas vidas com base no consentimento livre e 

informado, bem como no facto de serem membros ativos da sociedade. 

 Adota uma categorização alargada das pessoas com deficiência e reafirma que todas as 

pessoas com todos os tipos de deficiência devem fruir todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais.   

 Clarifica e qualifica a forma como todas as categorias de direitos se aplicam às pessoas com 

deficiência e identifica as áreas nas quais são necessárias adaptações, de forma a que estas 

possam exercer efetivamente os seus direitos. 

 Identifica as áreas nas quais os seus direitos tenham sido violados e onde é necessário 

reforçar a proteção dos mesmos. 

 

A Convenção refere-se também à obrigação de se garantir que as pessoas com deficiência possam 

exercer todos os direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais. 

 

 

O direito à vida independente e à inclusão na comunidade 

 

O Artigo 19 da Convenção: “O direito à vida independente e à inclusão na comunidade” diz respeito 

à necessidade de as pessoas com deficiência serem cidadãs de pleno direito, pessoas com escolhas 

importantes e realistas e pessoas com direitos e responsabilidades na comunidade a que 

pertencem. 

Este artigo afirma que todas as pessoas com deficiência têm o mesmo direito a viver em 

comunidade, com escolhas iguais aos demais enquanto cidadãs iguais, com o apoio de que 

necessitam para participar nas atividades comunitárias, irem trabalhar ou estudar e viverem nas 

suas próprias casas. As pessoas com deficiência devem ter as mesmas escolhas, capacidade de 

controlo e liberdade que qualquer outra pessoa. Este artigo é acerca da qualidade de vida que uma 

pessoa pode ter quando apoiada de forma adequada e à medida das suas necessidades. 

 

O Artigo 19 identifica claramente os três pilares da inclusão na comunidade. Para poderem exercer 

esse direito, as pessoas com deficiência têm de ter o direito a Escolher, a terem o Apoio de que 

precisam e a serem Incluídas. 
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 Escolha 

As pessoas com deficiência devem ter a possibilidade de se envolver no processo de definição e de 

escolha do seu local de residência. 

As famílias também podem ter um papel crucial no que toca à capacitação das pessoas com 

deficiência intelectual para a tomada de decisão. A família e as pessoas significativas terão de 

compreender que devem providenciar um ambiente e oportunidades para que essas pessoas 

aprendam a fazer escolhas e a tomar decisões. Estas podem ser tão simples quanto decidirem o 

brinquedo com que querem brincar ou a comida que querem comer. A oferta de diferentes opções 

a uma pessoa é essencial para que esta aprenda a tomar decisões 

 Apoio 

As pessoas podem obter apoio formal e/ou informal. 

Os apoios formais são os serviços relacionados com a deficiência, a assistência financeira e as 

informações e o planeamento prestados ou custeados pelos governos. 

O apoio informal é toda a assistência gratuita prestada pelas famílias, vizinhos, amigos e outros 

membros da comunidade. 

Os apoios podem estar centrados na pessoa com deficiência intelectual, na família ou em ambos.  

Este apoio pode assumir diversas formas: 

 alterar um determinado espaço, de forma a que este seja acessível a uma pessoa com 

limitações físicas ou sensoriais; 

 formar os professores para que estes podem ensinar alunos com todos os tipos de 

capacidades e talentos;  

 receber ajuda de conselheiros e amigos, para se ser bem-sucedido num emprego ou 

atividade recreativa. 

O apoio prestado deverá respeitar os desejos, necessidades e escolhas da pessoa com deficiência. 

 

As famílias podem atuar como prestadoras de apoio, mas também precisam de ajuda para 

desempenhar esse papel de forma adequada. 

Desde muito cedo, os pais e a família podem promover a inclusão na comunidade, assegurando-se 

de que o seu filho ou filha com deficiência “usa” os serviços comunitários, participa em atividades 

culturais e de lazer em ambientes comunitários e que é visto ou vista como um membro válido da 

sociedade. No entanto, os pais e a família não podem assegurar essa participação se não 

dispuserem do apoio adequado e se os serviços e ambientes comunitários não estiverem acessíveis. 

Nas organizações de apoio social, é normal que os profissionais e serviços tenham maior controlo 

sobre as vidas das pessoas com deficiência intelectual do que elas próprias. 

O apoio deverá centrar-se na sua capacidade de tomarem todas as decisões individuais e não em 

serem capazes de tomarem todas decisões e fazerem todas as escolhas sozinhas.  

 O êxito do apoio prestado na tomada de decisões depende não só da compreensão das pessoas, 

mas também das competências de quem lhes dá apoio. 
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 Inclusão 

Para muitas pessoas com deficiência motora ou sensorial, é relativamente habitual receber um 

serviço ou adaptação que lhes permite participar plenamente no atual sistema de ensino e aceder 

aos transportes ou aos cuidados de saúde de forma idêntica àquela de que dispõem os restantes 

membros da comunidade. Por outro lado, para as pessoas com deficiência intelectual não há 

nenhum tipo de adaptação, simples ou imediata, que lhes permita participar em igualdade com os 

demais. 

A única maneira de se garantir a inclusão real de pessoas com deficiência intelectual é se as 

comunidades e os sistemas mainstream (sociais, políticos e económicos) forem projetados para 

incluir todos os seus cidadãos. Essa mudança de paradigma é refletida na CDPD, não só através do 

artigo 19, mas também em muitos outros artigos (3, 24, 26, 27, 29, 30), os quais abordam a 

participação e a inclusão na comunidade. 

 
 

O que é a inclusão?  

A inclusão significa que todas as pessoas, independentemente das suas capacidades, deficiência ou 
necessidade de cuidados de saúde, têm direito a: 

 Serem respeitadas e apreciadas como membros valorizados das respetivas comunidades;  

 Fazer as mesmas coisas que as outras pessoas; 

 Participar em atividades em ambientes comunitários ou locais; 

 Tomar decisões informadas acerca das suas vidas; 

 Terem empregos pagos na comunidade e carreiras que usam as suas capacidades da melhor 
forma possível.  

 
A inclusão não é: 

 Agrupar as pessoas com deficiência numa mesma casa, sala de aula, local de trabalho ou 
centro social; 

 Dar “privilégios especiais” às pessoas com deficiência; 

 Ter pena das pessoas com deficiência. 

 
As vantagens da inclusão para o indivíduo são: 

 

 Aumento da sensação de bem-estar e da autoestima; 

 Acesso a recursos e atividades que não estão disponíveis numa residência; 

 Alargamento dos “horizontes” ou das experiências de vida; 

 Participação em atividades em ambientes de diversos tipos; 

 Participação — interação com os outros; ser-se conhecido na comunidade em que se vive; 

 Sensação de entusiasmo por se ser parte dum grupo comunitário; 

 Acesso a oportunidades de se fazer novos amigos e desenvolver relações novas e variadas; 

 Ter-se um incentivo para se aprender o comportamento social adequado. 

. 
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Histórias de Inclusão Social: 
 

 O John ficou interessado em política através da organização que lhe presta apoio na sua 

cidade, um centro de recursos para pessoas com deficiência. Agora, defende os seus 

próprios direitos e ensina as outras pessoas com deficiência como lidar com esse tipo de 

questões. 

 A Esmeralda, uma mulher com paralisia cerebral, começou a trabalhar num escritório 

depois de terminar o ensino superior, e almoça e sai com os colegas depois do trabalho. 

 O Adam, que tem síndrome de Down, pertence ao corpo de escutas da cidade onde vive. 

 A Camila, uma mulher com deficiência intelectual, pertence a uma associação local que 

organiza as festividades locais. 

 O Peter, um homem com deficiência intelectual ligeira, trabalha a tempo parcial numa 

cafetaria. É cliente duma organização local que presta serviços a pessoas com deficiência 

intelectual. O Peter recorre às suas experiências de vida enquanto trabalhador para dar 

conselhos à organização relativamente à forma de promover a inclusão social.  

Sugestões 

 

Consulte: 
— A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
— Produto COESI – Instrumento de Avaliação para pessoas com deficiência: Questionário da 
inclusão. 

http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/— 19 Histórias de Inclusão 
Social – Irlanda: Histórias de pertença, contributo e interação 
(http://www.inclusionireland.ie/stories-of-social-inclusion).  

 

http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/
http://www.inclusionireland.ie/stories-of-social-inclusion


 

 

   
2017-1-AT01-KA204-035102 

Conselheiros para a Inclusão Social 

 

28  

   Módulo 2. Enquadramento Conceptual — Exercícios 

 

 Exercício 1: Conhecimento dos meus direitos   

Objetivos 

 

Permitir que os participantes reflitam sobre os seus direitos. 
Identificar competências e necessidades de apoio pessoais.   

Desenvolvimento   

 

O formador deverá apresentar o exercício refletindo sobre o direito a tomar 
decisões.   
Distribua a folha de exercícios 1 a todos os participantes.  
A ideia principal é permitir que os participantes reflitam sobre a forma como cada 
um toma decisões:  

 Sozinho?  
 Com apoio de um profissional ou familiar?  
 Ou há situações em que outros decidem por si? 

Para executar este exercício, os participantes deverão ter acesso a um conjunto de 
imagens com atividades do quotidiano (é possível acrescentar-se mais imagens, de 
acordo com o perfil do formando) e categorizá-las em conjuntos de decisões. 
Cada participante deverá apresentar a respetiva situação. 
No fim do exercício, podemos resumir que tipo de decisões os participantes podem 
tomar sozinhos; que tipo de decisões necessitam de apoio; e identificar situações 
em que alguém decidiu por eles. Outra reflexão pode ser identificar áreas nas quais 
os participantes se possam ajudar uns aos outros. 

Duração 

 

1 hora 

Recursos recomendados  

 

Forneça a folha de exercícios 1, imagens (de atividades do quotidiano), tesouras e 
cola.  
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Folha de Exercícios 1: Conhecimento dos meus direitos   
 

 

A liberdade para fazer escolhas  

é um direito humano. 

 

As pessoas com deficiência intelectual  

têm o mesmo direito a tomar as suas próprias decisões  

que as outras pessoas. 

 

As pessoas com deficiência intelectual  

têm direito a ter o apoio de que necessitam  

quando tiverem de tomar decisões.  

 

Todos nós precisamos de ser apoiados.  

 

É importante tomarmos as nossas próprias decisões. 

É assim que nos vamos sentir confiantes e responsáveis pela nossa própria 

vida. 

 

Algumas pessoas com deficiência intelectual  

tinham passado por situações em que outras pessoas decidiram por elas  

sem lhes perguntar nada primeiro.  

 

Às vezes, tomar decisões pode ser complicado  

e os conselhos dos outros podem ajudar-nos. 

 

Fazer escolhas e 

tomar as suas próprias decisões é 

uma parte essencial da inclusão social. 
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Votar Comida e Bebida Amigos 

 
 

 

Gestão Financeira Atividades de Lazer Profissional de Apoio 

 
 

 

 

Lar Família Gestão da Organização 

 

 

 

Plano Pessoal Férias Participação na 
Comunidade 

 
 

 

 

Tempo para Dormir Medicação Afiliação 
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Olhe para as imagens. 
Pense na forma como costuma tomar decisões. 
Coloque cada imagem no lugar que lhe parecer mais adequado. 

 
 

Decisões que toma sozinho/a sem o apoio ou a ajuda de alguém 
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Olhe para as imagens. 
Pense na forma como costuma tomar decisões. 
Coloque cada imagem no lugar que lhe parecer mais adequado. 

 
 

Decisões que as pessoas o/a ajudam a tomar 
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Olhe para as imagens. 
Pense na forma como costuma tomar decisões. 
Coloque cada imagem no lugar que lhe parecer mais adequado. 

 
 

Decisões que as pessoas tomam acerca da sua vida sem lhe perguntarem nada 
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 Sessão de Encerramento — Módulo 2 

Sessão de Encerramento  

 
Canção de Despedida  

Objetivos 

 

Descontrair os participantes e motivá-los para as próximas sessões de formação. 

Desenvolvimento   

 

O conteúdo e o exercício do módulo 2 são muito exigentes para os participantes. 
Para encerrar a sessão, o formador deverá optar por uma atividade simples que 
interesse aos participantes. 
O formador pode escolher previamente uma canção de despedida (aleatória ou 
relacionada com o tema dos direitos e da tomada de decisões) e convidar os 
participantes a aproveitarem este momento para descontrair, dançar, cantar ou 
fazer qualquer outra coisa que os deixe confortáveis. 
Em alternativa, o formador pode dar aos participantes a opção de escolherem uma 
canção que lhes diga alguma coisa, escutando-a em conjunto.   

Duração 

 

15 minutos 

Recursos recomendados  

 

Computador e altifalantes.  

Sessão de Encerramento  

 
Canção de Despedida  
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Módulo 3. Organizações 3 R    
  

Resumo  

 

O módulo 3 irá introduzir o conceito de Organização Centrada na Pessoa. 
Este módulo irá ajudar os participantes a compreender e pensar acerca dos seus 
níveis de representação, respeito e reconhecimento no contexto organizacional. 

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre: 
 O significado de compromisso organizacional com a inclusão; 
 A importância dos princípios dos 3 R: representação, respeito e 

reconhecimento no contexto organizacional.   

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Conteúdo da Formação:  
 Compromisso Organizacional com a Inclusão 
 Princípios das Organizações 3 R 

 
50 minutos 

Exercício 1: Sente os 3 R? 50 minutos 

Sessão de Encerramento: Mensagem Positiva 10 minutos 

Duração 

 

A duração recomendada é de 2 horas, mas é possível ajustar a carga horária de 
acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo para preparar a sessão ou qualquer outra abordagem 
considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

 
 
 Conteúdo da Formação  

 
 
Compromisso Organizacional com a Inclusão   

 
As pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, têm um 

longo historial de exclusão da planificação dos programas e serviços que diretamente as 

afetem. Depois de tomar consciência desta exclusão, os profissionais responsáveis pelo 

planeamento, desenho de medidas e programas e os outros profissionais envolvidas procuram 

desenvolver, implementar e avaliar as atividades ou políticas da forma que lhes parece a mais 

adequada para retificar a situação. Infelizmente, estes esforços podem ter consequências 

inesperadas, porque criam estes serviços sem procurar obter o contributo das pessoas com 

deficiência intelectual.  

 

Na área da deficiência, a participação na conceção dos programas, planos e atividades é 

frequentemente conhecido como “nada sobre nós sem nós”. Sabemos intuitivamente que faz 

sentido incluir as pessoas com deficiência intelectual ou os seus representantes. É possível 
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descrever, compreender e reconhecer as necessidades específicas das pessoas com deficiência 

intelectual que possam ser desconhecidas dos planificadores recorrendo às perspetivas das 

pessoas com deficiência intelectual. De igual modo, a inclusão das pessoas com deficiência ou 

dos seus representantes neste processo, demonstra um compromisso real com o esforço de 

tornar os programas e as políticas relevantes para as pessoas com deficiência intelectual. 

 

O planeamento, a implementação e a avaliação dos serviços têm de incluir explicitamente as 

pessoas com capacidades diversas, para que sejam eficazes e acessíveis e garantam uma 

participação continuada. As pessoas com deficiência intelectual devem ser envolvidas nas 

fases iniciais do planeamento de quaisquer políticas, programas e serviços centrados na saúde, 

bem-estar e área social 

 

O compromisso, a participação e o envolvimento no processo de tomada de decisões das 

pessoas com deficiência intelectual têm um enorme valor na garantia de que os serviços e as 

decisões tomadas promovem a formação de organizações inclusivas.  

 

Uma organização verdadeiramente inclusiva caracteriza-se pela máxima participação das 

pessoas com deficiência intelectual nos processos organizacionais, garantindo que estas 

pessoas são representadas, respeitadas e reconhecidas pelas suas próprias capacidades e pelo 

facto de acrescentarem valor ao contexto organizacional. 

 

No entanto, e na verdade, não é fácil pôr esta ideia em prática. Alguns dos obstáculos à 

participação das pessoas com deficiência intelectual no processo de decisão são culturais ou 

relacionados com a natureza das decisões políticas. 

 

Quando as pessoas com deficiência intelectual se tornam, de facto, Conselheiros para a 

Inclusão Social, é possível assistir-se a uma alteração na forma como são vistos a nível interno 

e externo. E em direção ao reconhecimento de que a deficiência é uma parte normal da 

experiência humana, afetando praticamente todas as famílias e, seguramente, todas as 

comunidades. 

 

A partir dessa perspetiva, faz “simplesmente” sentido tornar todas as decisões em decisões 

inclusivas. Seja uma decisão de planeamento relativa à vida independente ou a uma atividade 

de projeto ou parceria na comunidade, todo o processo será mais eficaz se a inclusão for tida 

em conta desde o princípio. 

Se as organizações puderem influenciar e trabalhar com a comunidade, será possível melhorar 

a participação cidadã e a inclusão social. 

O envolvimento das pessoas com deficiência intelectual nas decisões é a forma mais simples 

de se garantir que isso acontece, mas é também a mais complexa de implementar. 
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Princípios das Organizações 3 R 
 

A inclusão está centrada na visibilidade, participação, envolvimento e consideração das 

pessoas com deficiência intelectual.  

 

Segundo a Teoria Ecológica de Bronfenbrenner, há 3 áreas de influência na vida das pessoas. A 

nossa vida desenvolve-se em 3 áreas diferentes: 

- Pessoal e Familiar; 

- Organizacional; 

- Social.  

 

As pessoas com deficiência intelectual devem participar ativamente em todas estas áreas. A 

participação na vida pessoal e familiar significa que a família tem em conta as opiniões e a 

vontade destas pessoas. Significa que são um membro da família e que esta as respeita. 

 

A participação no nível organizacional significa que podem: 

- Tomar decisões relativas aos apoios que recebem; 

- Participar em reuniões; 

- Colaborar na definição dos programas e atividades; 

- Estar presentes e tomar decisões sobre a gestão. 

 

Quando participam na sociedade, as pessoas com deficiência podem: 

- Votar; 

- Participar em atividades promovidas no seu bairro; 

- Voluntariar-se; 

- Estar presentes em eventos culturais e desportivos.  

 

Estas áreas estão interligadas. Tudo o que se faz numa destas áreas tem um impacto direto nas 

outras. Quando as pessoas com deficiência intelectual participam ativamente no contexto 

organizacional, está-se a facilitar e desbloquear outros níveis de participação, tais como a 

participação na comunidade onde vivem.  

 

A inclusão social faz parte da missão das organizações que prestam serviços na área da 

deficiência. Pode-se afirmar que está no seu ADN trabalhar e promover a inclusão social todos 

os dias com os seus clientes, famílias, rede de parceiros e comunidades. 

Todas as atividades, o planeamento e o pensamento devem basear-se no que é importante 

para a pessoa do ponto de vista desta, bem como no que contribui para que a pessoa esteja 

plenamente incluída na sociedade. 

 

Uma Organização Centrada na Pessoa: 

 promove e reforça o nível de participação dos clientes; 

 tem uma liderança comprometida que inculca ativamente a visão duma abordagem 

centrada na pessoa a todos os níveis; 

 tem convicções positivas deliberadamente assumidas relativamente às pessoas com 

deficiência intelectual e ao respetivo potencial; 
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 trabalha de forma individualizada com as pessoas para atender às necessidades de cada 

uma, para que estas possam assumir funções valorizadas em ambientes valorizados;  

 desenvolve parcerias igualitárias e éticas com as pessoas com deficiência intelectual e as 

respetivas famílias; 

 está aberta à aprendizagem contínua acerca da forma de desenvolver uma intervenção 

baseada nos princípios de representação, respeito e reconhecimento de todas as pessoas. 

 

As organizações que prestam serviços na área da deficiência que estão comprometidas com a 

inclusão social desenvolvem uma intervenção baseada nos princípios dos 3 R: 

 Representação: 

-Encorajar a autorrepresentação (as pessoas com deficiência intelectual são quem 

melhor se representa ou é porta-voz, uma vez que sabem e que conhecem, melhor 

que ninguém, as suas próprias necessidades e aspirações); 

- Liderança comprometida que inculca ativamente a visão duma abordagem 

centrada na pessoa em todos os níveis; 

-  Dar o apoio adequado às pessoas com deficiência intelectual, de acordo com as 

respetivas necessidades; 

- Baseada nas necessidades e aspirações desenvolvidas pela comunidade de base 

de pessoas com deficiência; 

- Encorajar e apoiar a participação na comunidade das pessoas com deficiência 

intelectual numa rede comunitária. 

 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- As pessoas com deficiência intelectual estão representadas em diferentes 

níveis da organização? 

- As suas perspetivas e pontos de vista são tidos em conta? 

- Existe apoio, espaço e tempo disponíveis para encorajar a participação das 

pessoas com deficiência intelectual? 

- Há um plano estratégico para aumentar a visibilidade das pessoas com 

deficiência intelectual na comunidade? Incluindo os clientes com diferentes 

necessidades de apoio?  

 

 Respeito: 
- Ver as pessoas com deficiência como cidadãos de pleno direito; 

- Reconhecer todas as necessidades de apoio como uma condição natural dos 

seres humanos; 

- Envolver as pessoas com deficiência intelectual no planeamento, na 

implementação, na mentoria e no processo de decisão, respeitando o conceito de 

“nada sobre nós sem nós”.  

 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- As pessoas com deficiência intelectual são encorajadas a tomar decisões?  

- Aprendem a decidir?  

- A sua vontade é respeitada? 

- A sua privacidade é respeitada a todos os níveis?  
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- São encorajadas a expressar-se?  

- Sabem que podem dizer “não” (aos profissionais, à família ou aos parentes, 

aos amigos, etc.)? E sugerir uma proposta alternativa? 

 

 Reconhecimento:  
- Trabalhar de forma individualizada com as pessoas para atender às necessidades 

de cada uma, para que estas possam assumir funções valorizadas em ambientes 

valorizados;  

- Ter convicções positivas deliberadamente assumidas relativamente às pessoas 

com deficiência intelectual e ao respetivo potencial; 

- Trabalhar em conjunto para criar recursos comuns; por exemplo, materiais de 

formação e diretórios de recursos comunitários para as pessoas com deficiência e 

as suas famílias; 

- Trabalhar para garantir que as pessoas com deficiência têm a vida que 

escolheram, com o apoio da sua comunidade. 

 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- As pessoas com deficiência intelectual são reconhecidas como acrescentando 

valor aos serviços da organização?  

- As suas opiniões são reconhecidas como opiniões de peritos? 

- Os profissionais estão conscientes do seu “poder” e da sua responsabilidade 

relativamente às vidas das pessoas com deficiência intelectual? 

- As pessoas com deficiência intelectual estão conscientes de que têm direito a 

escolher as condições e o tipo de apoio ou serviço que as organizações devem 

proporcionar? Sabem da existência doutros prestadores de serviços? Sabem quais 

são os serviços que a comunidade pode prestar? 

 

A normalização da deficiência é um processo de mudança que tem implicações para diversos 

tipos de pessoas numa organização. As organizações não mudam; na verdade, quem muda, ou 

não, são as pessoas. A força por trás da mudança é a vontade individual de cada parte 

interessada. O indivíduo e o coletivo lutam contra os obstáculos culturais, educativos, 

atitudinais, políticos e ambientais à inclusão social.  

 

A inclusão social começa numa perspetiva individual e alarga-se até à dimensão coletiva, na 

qual é essencial a função das famílias, dos profissionais (de primeira linha, gestores, etc.), dos 

parceiros na comunidade e das próprias pessoas com deficiência. 

 

Quando os princípios da representação, do respeito e do reconhecimento tiverem sido 

consolidados, o nível de participação das pessoas com deficiência intelectual irá aumentar. 

Este facto encoraja e capacita essas pessoas a assumir novas funções no contexto 

organizacional, tais como a de conselheiros para a inclusão social. 
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Módulo 3. Organizações 3 R — Exercício 

 

 Exercício 1: Sente os 3 R?  

Objetivos 

 

Permitir que os participantes reflitam sobre a sua área de influência a nível 
organizacional.   
Trabalhar os princípios dos 3 R no contexto organizacional. 

Desenvolvimento   

 

O formador deverá introduzir o exercício de reflexão acerca das 3 áreas de 

influência na vida das pessoas com deficiência intelectual, centrando-se 

particularmente no nível organizacional.  

Distribua a folha de exercícios 1 a todos os participantes.  

A ideia principal é permitir que os participantes identifiquem as situações nas quais: 

- se sintam representados, respeitados e reconhecidos na sua vida quotidiana; e/ou 

- não se sintam representados, respeitados e reconhecidos.   

Para executar este exercício, os participantes podem escrever ou desenhar uma 

palavra, ou descrever uma situação, ou ter acesso a um conjunto de imagens 

retiradas de revistas (ou doutro meio equivalente). 

No fim do exercício, os participantes podem refletir e comparar as situações nas 

quais “sentiram” ou não os 3 R. Este reflexão é essencial porque torna os 

participantes capazes de lutar pelos seus direitos. 

As situações que os participantes identificaram como “sem os 3 R” podem ser um 

bom ponto de partida do seu trabalho como Conselheiros para a Inclusão Social. 

Cada participante pode apresentar e falar sobre a sua experiência. O formador 

deverá dar orientação sempre que for necessária.     

Duração 

 

1 hora 

Recursos recomendados  

 

Forneça a folha de exercícios 1, revistas, tesouras, canetas de cor, lápis e cola.  
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 Folha de Exercícios 1: Sente os 3 R?  
 

 

Todas as pessoas têm direitos humanos.  

Todas as pessoas têm os mesmos direitos humanos. 

 

Os direitos humanos garantem que se está envolvido nas  

decisões que são tomadas acerca do cuidado e tratamento que nos são 

prestados.  

 

Os direitos humanos não são presentes do governo nem recompensas 

que se ganha.  

São direitos fundamentais que todos devemos esperar ter. 

 

Participar é um direito. 

Toda a gente tem direito a participar na comunidade. 

Toda a gente tem direito a influenciar a sociedade e a comunidade em 

que vive.  

Toda a gente pode e deve decidir a forma e o local em que quer 

participar. 

 

Participar também é uma escolha.  

 

Se for cliente duma organização 

deverá sentir-se parte dela.  

 

A organização: 

-  encoraja a autorrepresentação como a chave da representação de 

todos os clientes;  

- garante que as suas escolhas são respeitadas;  

-  reconhece cada pessoa como única, sendo tratada como cidadã de 

direito próprio;  

- pede a sua opinião para tomar decisões acerca de todas as questões 

relacionadas com a sua vida; 

- pede a sua opinião acerca dos serviços e do apoio que lhe está a 

prestar; 

- cria condições para que possa participar nas decisões de gestão. 
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Pense acerca dos seus direitos e da forma como estes são representados, respeitados e reconhecidos. 
 
Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, desenhos ou colagens.  

 

Identifique uma situação na qual sentiu que os seus direitos foram representados, respeitados e reconhecidos. 
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Pense acerca dos seus direitos e da forma como estes são representados, respeitados e reconhecidos. 

Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, desenhos ou colagens. 

 

Identifique uma situação na qual sentiu que os seus direitos não foram representados, respeitados e reconhecidos. 
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 Sessão de Encerramento — Módulo 3 

Sessão de Encerramento  

 
Mensagem Positiva 

Objetivos 

 

Criar um ambiente positivo e reforçar o envolvimento dos participantes. 

Desenvolvimento   

 

Pede-se aos participantes para se sentarem num círculo. No centro do círculo 
estarão alguns cartões com mensagens ou imagens positivas.  
O formador dá 3 minutos para os participantes verem ou lerem os cartões e 
pensarem no colega à sua direita. Em seguida, os participantes deverão dar ao 
colega o cartão que escolheram. 
No final, os participantes deverão mostrar o seu cartão e celebrar todas as 
mensagens positivas.  
 
O formador deverá preparar antecipadamente os cartões com mensagens positivas. 
Seguem algumas ideias inspiradoras:  
 

 Positivo  Criativo 

 Cooperativo  Amigável 

 Bom ouvinte   Competente  

 Feliz  Bem-humorado 

 Talentoso  Independente  

 Otimista   Autoconfiante 
 

Duração 

 

10 minutos 

Recursos recomendados  

 
Cartões com imagens ou palavras positivas.   
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Módulo 4. Abordagem Centrada na Pessoa  
  

Resumo  

 

O módulo 4 irá introduzir o conceito de Abordagem Centrada na Pessoa. 
Este módulo ajudará os participantes a utilizar instrumentos centrados na pessoa 
para as capacitar na sua função de Conselheiros para a Inclusão Social.  

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre: 
 O significado do conceito de abordagem centrada na pessoa; 
 A forma como a abordagem centrada na pessoa os pode apoiar na sua 

função de Conselheiro para a Inclusão Social.   

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Conteúdo da Formação:  
 Breve explicação conceptual 
 Os valores da Abordagem Centrada na Pessoa 
 Mudança Organizacional    

 
50 minutos 

Exercício 1: Mapa das Relações 2 horas 

Exercício 2: Mapa dos Gostos e Preferências 1 h30 minutos 

Sessão de Encerramento: Partilha de Ideias 30 minutos 

Duração 

 

A duração recomendada é de 5 horas, mas é possível ajustar a carga horária de 
acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo para preparar a sessão ou qualquer outra abordagem 
considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

 
 

 Conteúdo da Formação  

 
Breve explicação conceptual  
 
As pessoas com deficiência intelectual nem sempre têm tido grande controlo sobre as suas 

próprias vidas. As escolhas que lhes são dadas têm tendido a ser limitadas e as decisões são 

muitas vezes tomadas sem o seu consentimento ou contributo. A Abordagem Centrada na 

Pessoa destina-se a descobrir e agir sobre o que é ou não importante para uma pessoa e a 

encontrar o equilíbrio entre estas duas categorias.   

 

A maior parte das organizações e serviços destinados a pessoas com deficiência intelectual 

têm em comum o objetivo de criar oportunidades e apoios, para que cada pessoa possa ter 

qualidade de vida, em comunidade, no seio duma sociedade justa e compassiva. 
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O Planeamento Centrado na Pessoa (doravante, PCP) continua a ser o foco principal na 

prestação de apoio às pessoas com diferentes deficiências, porque oferece estratégias 

baseadas nos valores e na capacitação das pessoas, para as ajudar a criar o seu próprio projeto 

de vida plena e feliz. 

O ponto de partida destas abordagens é o reconhecimento da dignidade de cada pessoa, 

independentemente das circunstâncias que condicionam a sua vida. O reconhecimento de 

cada ser humano como sujeito de dignidade implica o seu reconhecimento como uma pessoa 

completa e dotada de direitos inalienáveis. 

 

Constrói-se uma vida plena ao longo do percurso vital de cada pessoa, no qual se tem uma 

sequência de experiências que tornam a nossa existência numa vida enriquecida e desejada, 

construída em conjunto com outras pessoas numa rede de relações dotadas de importância e 

significado. 

Todos nós damos e recebemos, numa procura do que consideramos ser uma vida plenamente 

realizada. 

 

Para que tal seja possível, é necessário que existam organizações responsáveis e 

comprometidas que assegurem as relações e o apoio necessário para que todas as pessoas 

possam desenvolver o seu próprio projeto de felicidade, independentemente das 

condicionantes que acompanham as suas vidas, quer tenham ou não deficiências, sejam 

homens ou mulheres, provenientes doutro país, mais velhos ou mais jovens. 

 

A felicidade tem um valor diferente para cada pessoa, portanto, cada indivíduo define por si 

próprio este conceito com base nas suas convicções, valores, aspirações, contextos e 

condicionantes pessoais. 

A felicidade não pode ser imposta a partir do exterior nem definida da mesma forma para 

todos. Está mais relacionada com a perceção do indivíduo e com a sua satisfação em relação às 

dimensões e aos fatores que afetam o que podemos considerar como uma vida plena 

(Schalock e Verdugo, 2002). 

 
É, portanto, cada pessoa que decide aquilo que a faz feliz. Consequentemente, os profissionais 

(e as organizações) devem garantir que sabem o que significa “ser feliz” para cada pessoa a 

quem prestam apoio e em cada momento da sua vida. O PCP oferece uma forma estruturada 

de nos ajudar a interpretar estes significados em diferentes momentos da vida. 
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Os valores da Abordagem Centrada na Pessoa 
 
O planeamento centrado na pessoa é um instrumento poderoso para se apoiar cada pessoa a 

definir e viver a vida que gostaria de ter para se sentir mais feliz e realizada. Para tal, esta 

estratégia deve estar baseada nos seguintes valores (O’Brien, 1987):  

 

 
 

O objetivo principal do PCP é promover a qualidade de vida com base nas preferências, 

vontades e desejos de cada pessoa. Todos os seres humanos partilham este objetivo; no 

entanto, as pessoas com deficiência intelectual têm mais dificuldades em atingi-lo. 

 

A adoção duma abordagem centrada na pessoa está intimamente relacionada com o modelo 

social da deficiência e da qualidade de vida. Isto significa que o PCP se centra na criação dum 

espaço de escuta, uma mudança pessoal e social que permite que as pessoas com deficiência 

intelectual possam desenvolver um projeto de vida plena, tal como as demais.  

 

Esta abordagem tem um conjunto de elementos que é necessário ter em conta; mais 

concretamente: 

 Reconhecer os indivíduos como pessoas de pleno direito; 

 Utilizar comunicação acessível; 

 Procurar competências e capacidades pessoais no contexto comunitário; 

 Reforçar a função de cada pessoa e o papel da sua rede na definição do  

seu projeto de vida; 

 Reforçar o processo de decisão; 

 Criar uma rede de relações; 

 Observar a pessoa num contexto comunitário e reforçar as suas funções sociais; 

 Definir as necessidades de apoio individuais com base nas expetativas e potenciais  

pessoais; 

 Exigir formas novas e inovadoras de se prestar serviços.    
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Baseando-nos nestes elementos comuns, podemos definir o PCP como um processo contínuo, 

centrado nos interesses e sonhos, e nas competências, capacidades, expetativas de cada 

pessoa, o qual resultará em mudanças a nível pessoal, familiar, organizacional e comunitário. 

Estas mudanças, por sua vez, ajudam a ligar estas pessoas à comunidade mais alargada e 

promovem um movimento reforçado na direção da inclusão e concretização dos objetivos de 

vida. 

 

 
Mudança Organizacional   
 
De acordo com o Projeto COESI, a Abordagem Centrada na Pessoa é um momento crucial no 

progresso da inclusão social. Além disso, esta abordagem postula que as mudanças devem 

ocorrer nas organizações que prestam serviços e apoio às pessoas com deficiência intelectual. 

Sempre que uma organização decidir implementar práticas centradas na pessoa, irá, mais cedo 

ou mais tarde, dar-se conta de que as alterações nas estruturas interpessoais e organizacionais 

são inevitáveis. Será necessário refletir-se na forma como a organização tem, até agora, 

entendido os papéis, as funções e as responsabilidades de todas as pessoas envolvidas neste 

processo. As pessoas que recebem e as que dão apoio; as que gerem e as que planeiam e 

desenvolvem as organizações e as comunidades. 

Para que as pessoas possam concretizar os seus sonhos e desfrutar duma maior qualidade de 

vida, necessitamos de transformações organizacionais e que os serviços standardizados se 

tornem em organizações centradas em cada uma das pessoas que apoiam. Também 

precisamos do envolvimento e compromisso de todos os elementos do círculo de apoio. 

Deste ponto de vista, a organização irá redefinir a sua função de um prestador de serviços para 

um gerador de oportunidades, destinadas a garantir que todas as pessoas desenvolvem o seu 

projeto de felicidade.  

Uma organização centrada na pessoa é aquela cujo objetivo seja contribuir com estratégias, 

recursos e apoio ao desenvolvimento do projeto de vida plena de cada pessoa com deficiência 

intelectual, assegurando que esta participa em todas as áreas da sua vida. 

O PCP deverá orientar os planos de apoio e mobilizar as organizações para que estas se abram 

à comunidade e gerem apoio nos locais onde as pessoas com deficiência intelectual possam 

verdadeiramente exercer os seus direitos de cidadania. 

Para tal, seguem-se alguns exemplos de perguntas que deverão orientar a reflexão acerca da 

função e possível intervenção dos conselheiros para a inclusão social a nível organizacional e 

comunitário. 
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Como é que posso estar mais 
presente no meu bairro, na 
minha comunidade ou na minha 
cidade? 
 

O que é que posso fazer para 
que os outros ouçam o que 
tenho para dizer? 

De que forma é que posso 
contribuir? O que é que posso 
dar aos outros?  

O que é que tenho de aprender 
para atingir os meus objetivos? 

Que competências vou ter de 
desenvolver? 

 

Como é que posso ter mais 
controlo sobre as decisões que 
afetam a minha vida? 

Como é que posso participar na 
vida comunitária? 

Como é que posso influenciar as 
outras pessoas? 

Como é que posso alargar a 
minha rede de relações? 

Como é que posso tornar-me 
mais visível na comunidade? 

 
O que é que posso fazer para 
que os outros valorizem as 
minhas experiências de vida? 
 
 

 

Módulo 4. Abordagem Centrada na Pessoa — Exercícios 

 Exercício 1: Mapa das Relações   
 

Objetivos 

 

Permitir que as pessoas com deficiência intelectual possam refletir sobre as suas 
relações e a importância da rede na qual estão integradas. 
Ilustrar a forma como as pessoas com deficiência intelectual podem integrar mais 
pessoas nas suas vidas e ajudar os outros a alargarem as suas redes. 

Desenvolvimento   

 

Este exercício pode ser desenvolvido durante uma sessão de formação ou 
apresentado aos formandos na sessão antecedente, pedindo-lhe que deem início ao 
exercício como trabalho de casa. 
Distribua a folha de exercícios 1 a todos os participantes. 
Para completar o exercício, os formandos deverão escrever, desenhar ou utilizar 
imagens que identifiquem as diferentes pessoas nas suas vidas.  
O exercício pretende identificar as pessoas importantes para cada participante em 
diversas áreas relacionais. 
Para ajudar os participantes a perceberem claramente o exercício, o formador 
poderá mostrar o seu “Mapa das Relações”. 
Em alternativa, para ajudar os participantes a criar e aprender como trabalhar com o 
seu mapa, o formador poderá orientar o exercício através das perguntas seguintes: 
 Com quem é que passa o seu tempo? 
 A quem é que pode pedir ajuda? 
 Quem é que o conhece bem? 
 Quem é que o ajuda a sentir-se bem? 
 Com quem é que gosta de passar o seu tempo? 
 Quem é que gosta realmente de si? 
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 Que tipo de características pessoais é que tem essa pessoa? 
 Como é que as pessoas identificadas se relacionam consigo e o/a fazem sentir-se 

bem? 
 Com quem é que gostaria de passar o seu tempo? 
 Com quem é que gostaria de viver? 
 Por quem é que gostaria de ser apoiado? E de quem é que gostaria de receber 

menos apoio? 
 Com que pessoas é que gostaria de estreitar relações? 
 Em quem é que pode confiar? 
 Quem é que gostaria de conhecer? 
 A quem é que acha que se poderia apresentar? 
 
Em seguida, organize um debate sobre a forma como as pessoas podem recorrer às 
suas relações pessoais, familiares, organizacionais e comunitárias enquanto partes 
interessadas na promoção da inclusão social.  
Deixe as pessoas debaterem aos pares, fazendo perguntas umas às outras e 
escutando o que a outra pessoa tem para dizer. Em conjunto, estas duas pessoas 
poderão pensar na forma como os seus mapas de relações as podem ajudar na sua 
função de Conselheiro para a Inclusão Social. 
As informações apuradas por estes pares poderão ser, em seguida, debatidas em 
grupo. No caso dos grupos mais pequenos, o grupo todo poderá ajudar a pensar no 
que essa pessoa poderia fazer para pôr em prática o seu mapa de relações como 
instrumento de promoção da inclusão social.  

Duração 

 

 2 horas 

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1, canetas de cor, tesouras e cola. 
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 Folha de Exercícios 1: Mapa das Relações  
 

 

Os mapas de relações são todos diferentes. 

Capa participante pode identificar o seu mapa de relações. 

O mapa depende das suas relações, 

experiências de vida e papéis sociais. 

 

É importante que conheça o seu mapa de relações, para que possa 

saber quem são as pessoas que o rodeiam e  

que tipo de relação têm umas com as outras. 

 

Os mapas de relações alargados permitem-nos 

ter experiências de vida diferentes, 

aumentar a sensação de pertença e 

as oportunidades de inclusão social.  

 

Enquanto Conselheiros para a Inclusão Social, é importante que 

conheçamos bem o nosso mapa de relações 

e saibamos como e onde podemos procurar apoio.  

 

Pense nas suas relações. 

Preencha o mapa seguinte com palavras-chave, desenhos ou imagens. 
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__________ 
(Nome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Família 

Comunidade  

 
Amigos 

Profissionais 
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Aprendizagem baseada no Mapa das Relações.  

Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, desenhos ou colagens..  

 

Quais são as minhas competências e pontos fortes? Do que é que preciso para os melhorar ou reforçar? 

 

 

 

 

 

 

 

O que é que os outros precisam de saber acerca de mim? E 
as minhas relações? 

Como é que posso participar? Qual é que pode ser o meu 

contributo? 
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 Exercício 2: Mapa dos Gostos e Preferências 
 

Objetivos 

 

Promover a reflexão acerca dos gostos e preferências de cada pessoa. 
Identificar aspetos pessoais que poderiam ser úteis na função de Conselheiro para a 
Inclusão Social.  

Desenvolvimento   

 

O formador deverá apresentar o exercício, estimulando a reflexão centrada nos 
gostos e preferências de cada participante. Algumas das conclusões resultantes do 
exercício “Mapa das Relações” poderão ser úteis. 
Distribua a folha de exercícios 2 a todos os participantes. 
Para completar o exercício, os formandos deverão escrever, desenhar ou utilizar 
imagens que identifiquem as diferentes pessoas nas suas vidas.  
O exercício pretende identificar aspetos pessoais que possam ser úteis na função de 
Conselheiro para a Inclusão Social. 
Este exercício pode ser executado de forma abrangente ou centrada em áreas 
específicas. Ou seja, os participantes podem pensar nos seus gostos e nas suas 
preferências em termos globais ou num contexto específico, como a organização ou 
a comunidade. O formador deverá orientar os formandos de acordo com as metas 
que estes pretendam atingir, tendo em conta o perfil do grupo. 
Para ajudar os participantes a perceberem claramente o exercício, o formador 
poderá mostrar o seu “Mapa das Gostos e Preferências”. 
 
Para ajudar os participantes a criar e aprender como trabalhar com o seu mapa, o 
formador poderá orientar o exercício através das perguntas seguintes: 
 
 Quais são os gostos e preferências da pessoa? 
 Quais são os seus pontos fortes? O que é que pode ser melhorado? 
 De que forma é que a pessoa pode participar mais ativamente com base nos 

seus gostos e preferências? 
 Com quem se vai relacionar, ou se poderia relacionar, na função de Conselheiro 

para a Inclusão Social? 
 Com que frequência poderia desempenhar a função de Conselheiro para a 

Inclusão Social? 
 Que competências deveriam ser reforçadas? 
 De que apoio precisa? Quais são os recursos necessários? 
 Que estratégias podem desenvolver? 
 Que mudanças deverão ocorrer na organização? E na comunidade? 
  
Organize um debate sobre a forma como as pessoas podem usar os seus gostos e 
preferências para promover a inclusão social.  
Deixe as pessoas debaterem aos pares, fazendo perguntas umas às outras e 
escutando o que a outra pessoa tem para dizer. Em conjunto, estas duas pessoas 
poderão pensar na forma como os seus gostos e preferências as podem ajudar na 
sua função de Conselheiro para a Inclusão Social.  
As informações apuradas por estes pares poderão ser, em seguida, debatidas em 
grupo. No caso dos grupos mais pequenos, o grupo todo poderá ajudar a pensar no 
que essa pessoa poderia fazer para pôr em prática o seu mapa de relações como 
instrumento de promoção da inclusão social.  
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Duração 

 
 1h30  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 2, canetas de cor, tesouras e cola. 
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 Folha de Exercícios 2: Mapa dos Gostos e Preferências  

 

 

Os gostos e as preferências variam de pessoa para pessoa. 

Isso é natural e saudável. 

 

Cada participante pode identificar o seu mapa de gostos e preferências. 

Este exercício permite-nos conhecermo-nos melhor 

a nós próprios. 

 

Quando nos conhecemos  

podemos usar esta informação para 

nos expressarmos melhor. 

 

Isto é importante quando: 

- somos apoiados pelos outros; 

- queremos alargar o nosso mapa de relações; 

- queremos lutar pelos nossos direitos e pela inclusão social. 
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Preencha o Mapa dos Gostos e Preferências.  

Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, desenhos ou colagens.  
 

 

Eu gosto 

O que é que me faz sentir bem? 

Eu não gosto 

O que é que me faz sentir mal? 
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Quais são as minhas competências e pontos fortes? Do que é que preciso para os melhorar ou reforçar? 

 

 

 

 

 

 

  

O que devem os outros saber e fazer acerca dos meus gostos e preferências 
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 Sessão de Encerramento — Módulo 4 

Sessão de Encerramento  

 
 
Partilha de Ideias 
 

Objetivos 

 

 
Partilhar o que aprendemos acerca de nós próprios. 
 

Desenvolvimento   

 

 
Pede-se aos participantes para se sentarem num círculo. 
O formador dá 3 minutos aos participantes para que estes pensem acerca duma 
coisa ou dalgum aspeto que cada um deles aprendeu acerca de si próprio durante a 
sessão de formação. 
Em seguida, o formador deverá perguntar se alguém se voluntaria para começar a 
partilhar ideias. Todos os formandos deverão partilhar as suas ideias. 
Os formandos poderão limitar-se a dizer ou escrever e, caso queiram, poderão ter 
um minuto para falar ou explicar o que descobriram acerca de si próprios. 
O formador poderá registar as ideias numa folha de flip-chart, e esta informação 
estará disponível até ao fim do curso de formação. 
 

Duração 

 

 
30 minutos 
 

Recursos recomendados  

 

 
Papel e canetas de cor.    
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Módulo 5. Comunidade e Networking 

  

Resumo  

 

O módulo 5 irá refletir sobre a inclusão na comunidade e o networking.  
Este módulo irá ajudar os participantes a saber como podem agir enquanto 
Conselheiros para promover a inclusão na comunidade.  

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre:   
 O significado do conceito de inclusão na comunidade; 
 As vantagens da inclusão social a nível pessoal, organizacional e 

comunitário; 
 Instrumentos e estratégias de promoção da inclusão na comunidade.   

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações; um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Conteúdo da Formação:  
 Inclusão na comunidade 
 Vantagens da inclusão na comunidade  
 Organização e Comunidade: uma parceria produtiva 
 Mapeamento da Comunidade 

 
 
1 hora 

Exercício 1: Vamos dar um passeio? 2 horas 

Exercício 2: A inclusão na comunidade vê-se quando…  30 minutos 

Exercício 3: Mapeamento da Comunidade 2 horas 

Sessão de Encerramento: Hoje, eu…   20 minutos 

Duração 

 

A duração recomendada é de 6 horas, mas é possível ajustar a carga horária de 
acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo para preparar a sessão ou qualquer outra abordagem 
considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

 
 
 Conteúdo da Formação  

 

Inclusão na comunidade 

 

A inclusão na comunidade é a oportunidade de se viver na comunidade e de se ser valorizado 

pela sua individualidade e pelas suas capacidades, tal como as outras pessoas. 

A inclusão na comunidade deverá resultar em: 

 presença (estar fisicamente presente na comunidade, mas tendo pouco ou nenhum 

contacto com os outros); 

 encontro (reunião incidental com estranhos que pode, ou não, resultar no 

estabelecimento de relações). Por exemplo: funcionários de lojas, utentes de 

bibliotecas ou centros comunitários);  

 participação (desenvolvimento de ligações e amizades: um sentimento de pertença); 
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 propósito e sentido individuais (executar ações com um propósito e que são 

importantes e escolhidas pela própria pessoa); 

 diversidade de escolha (fazer o que a maior parte dos membros da comunidade 

fazem): 

- Habitação; 

- Emprego; 

- Educação e formação; 

- Saúde; 

- Atividades recreativas e de lazer; 

- Cidadania e participação cívica; 

- Papéis sociais valorizados (v.g., casamento, responsabilidades parentais, etc.);  

- Atividades cívicas e políticas; 

- Autodeterminação. 

 Ambientes não segregados (fazer coisas em lugares normais utilizados pelos outros 

membros da comunidade). 

 

A inclusão na comunidade é bem-sucedida quando as pessoas: 

 Têm relações com pessoas com que não têm contacto em contexto profissional (v.g. 

profissionais que trabalham nas organizações e que são ressarcidos pelos serviços que 

lhes prestam); 

 Têm oportunidades de experienciar uma diversidade de papéis sociais que incluam a 

amizade, contribuindo para a comunidade e adquirindo novas competências; 

 Têm oportunidades e recursos para fazer e concretizar coisas que sejam importantes 

para elas. 

 Têm um sentimento de pertença.  

 

 

Vantagens da Inclusão na Comunidade 

No centro da ligação à comunidade está a convicção de que todos têm um contributo a dar. A 

maioria das pessoas quer tanto dar como receber da sociedade em que vive. Há diferentes 

formas de dar. Estarmos atentos aos nossos vizinhos; apoiarmos as nossas instituições de 

beneficência preferidas através do voluntariado ou de donativos; participarmos em grupos de 

pressão (lobbies) para alterar uma lei ou um sistema injustos; organizarmos eventos de recolha 

de fundos para uma boa causa; ou participarmos simplesmente em atividades comunitárias, 

como limpar um parque local.   

 

As pessoas com deficiência intelectual podem alargar as suas redes através do seu contributo.  

É evidente que, na nossa sociedade, as pessoas com deficiência intelectual vêm muitas vezes 

recusados os seus direitos de cidadania. É frequente serem impedidas de votar e também 

podem ver efetivamente recusado o acesso a instalações e serviços ao alcance dos restantes 

cidadãos. O que é menos óbvio é que as pessoas com deficiência podem também ver negada a 

oportunidade de contribuir para a sociedade em que vivem. Sem esta oportunidade, as 

pessoas com deficiência podem:   

 não ter oportunidade de mudar o mundo para melhor;   
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 não ter acesso a formas de conhecer pessoas com quem tenham interesses em 

comum;  

 não ter acesso a uma forma de ganhar estatuto social, autoconfiança e a confiança da 

comunidade.   

 

As pessoas com deficiência precisam de ter oportunidades de agir e contribuir duma forma 

adequada às suas especificidades. Algumas podem ser atraídas pelo trabalho de campanha; 

outras podem querer ser voluntárias; e outras podem “apenas” querer ter um emprego. 

A inclusão na comunidade pode trazer algumas vantagens às pessoas com deficiência 

intelectual, tais como: 

 Aumento da sensação de bem-estar e da autoestima; 

 Acesso a recursos e atividades (escolhendo por si próprias se querem ou não 

participar); 

 Alargamento das experiências de vida, dos papéis sociais e das competências; 

 Participação (interação com os outros; ser-se conhecido na comunidade em que se 

vive, etc.);  

 Sensação de entusiasmo por se ser parte dum grupo comunitário; 

 Acesso a oportunidades de se fazer novos amigos e desenvolver relações novas e 

variadas;  

 Receber apenas a quantidade certa do apoio necessário;  

 Passar mais tempo em ambientes comunitários (v.g., envolver-se em atividades sociais 

com outras pessoas; saber o que devem fazer nesse local ou nessa atividade). 

 

A participação, a presença e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual traz algumas 

vantagens à comunidade: 

 Mais diversidade nas suas relações; 

 Os custos do apoio às pessoas com deficiência diminuem quando as pessoas apoiadas 

não dependem de profissionais pagos;  

 As pessoas com deficiência intelectual podem pagar impostos se tiverem um emprego;  

 As pessoas com deficiência intelectual podem partilhar os seus dons e talentos com a 

comunidade. 

 

Sugestões 

 

Histórias de Inclusão na Comunidade:  

https://vimeopro.com/user6314524/living-a-good-life-personal-support-networks 
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Organização e Comunidade: uma parceria produtiva 

Uma comunidade inclusiva é aquela na qual todos podem exercer os seus direitos de cidadania 

para participar a nível social, económico e político.  

As comunidades inclusivas trazem vantagens para todos: as pessoas contribuem para as áreas 

da saúde e do crescimento económico e reforçam a participação democrática.   

 

As organizações podem promover estas vantagens para a comunidade e para as autoridades 

locais, e exercem um papel importante na concretização deste tipo de comunidades. Este 

objetivo pode ser atingido através de diferentes níveis de participação das pessoas com 

deficiência intelectual: desde a consulta na elaboração de documentos internos (planos e 

relatórios anuais, por exemplo) até ao processo de decisão e ao envolvimento da comunidade.   

 

As organizações têm diferentes relações históricas e atuais com a sua comunidade e os seus 

parceiros locais. Por vezes, estas relações baseiam-se no apoio de voluntariado junto dos 

serviços locais; às vezes, como prestadoras de serviços, outras vezes no financiamento 

específico para execução de serviços ou projetos, ou, ainda, estabelecendo uma relação 

profissional na qual as organizações se propõem assumir uma função específica de 

aconselhamento ou apoio.  

 

Naturalmente, cada tipo de relação irá afetar as possíveis futuras funções e a imagem das 

pessoas com deficiência intelectual. Consequentemente, a primeira tarefa será, 

inquestionavelmente, convencer a comunidade de que o envolvimento, a participação e a 

inclusão no elenco de recursos normais são funções valiosas para as pessoas com deficiência 

intelectual.  

 

As autoridades e os serviços comunitários locais podem capacitar a participação a diversos 

níveis, da consultoria até à coprodução e liderança plenas por pessoas com deficiência 

intelectual. A concretização duma comunidade plenamente inclusiva exige processos 

plenamente inclusivos, nomeadamente o envolvimento e a participação de pessoas com 

deficiência nas fases de planeamento, decisão e avaliação.    

 

Ao mesmo tempo, é necessário ter-se em conta as necessidades de acessibilidade e de apoio 

ou ajustamentos individualizados para que esse contributo possa ser dado. Os direitos ao 

apoio e aos ajustamentos são, portanto, precursores importantes da participação de cada 

cidadão. É importante ter-se em conta que o apoio e o ajustamento não são uma necessidade 

específica das “pessoas vulneráveis”. Toda a gente precisa de apoio para tomar decisões, 

porque todas as decisões são direta ou indiretamente influenciadas por alguém (por exemplo: 

um amigo, um professor, um responsável político, etc.) ou alguma coisa (por exemplo, a 

publicidade).  

 

A mudança atitudinal é, portanto, urgente, e deverá começar por cada parte interessada: 

pessoas com deficiência intelectual, profissionais, executivos e gestores. Todos eles têm uma 

função a desempenhar como influenciadores da comunidade. 
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Algumas organizações levaram a cabo mudanças num debate local acerca das vidas das 

pessoas com deficiência. O conceito do direito a contribuir dá grande destaque ao apoio e às 

atitudes que permitem que a pessoa com deficiência intelectual possa contribuir de acordo 

com o seu potencial.   

 

O reforço das capacidades e o desenvolvimento da comunidade podem apoiar a participação 

das pessoas com deficiência intelectual, nomeadamente pelo aumento do número de pessoas 

com deficiência capazes de liderar e pela interligação das pessoas através das redes.  

 

O capital social é um fator dinamizador importante do desenvolvimento da comunidade. O 

exercício duma grande variedade de talentos e contributos, interligando mais indivíduos — 

incluindo as pessoas com deficiência intelectual — nas redes sociais, é um processo que 

reforça as partes envolvidas e contribui para a inclusão social.    

 

Mapeamento da Comunidade 

 

Uma comunidade pode ser um lugar geográfico ou um bairro, ou pode ser as pessoas, lugares 

e organizações às quais se está ligado. Uma forma de se aprender acerca das comunidades é 

através do “mapeamento da comunidade”. Este exercício irá ajudar-nos a pensar acerca de 

onde começar a criar ligações.   

 

A definição de comunidade destaca 3 elementos: atividade, identidade e um componente 

espacial, sendo o último o território onde ocorrem os processos sociais. Quando pensamos em 

pessoas com deficiência intelectual a viverem em comunidades inclusivas, estamos a referir-

nos a pessoas que podem desfrutar dos ambientes e dos serviços comunitários, que são 

valorizadas pela comunidade enquanto indivíduos, que influenciam os serviços que utilizam, as 

políticas e o planeamento a nível local e que têm relações consolidadas com os outros 

membros da comunidade.  

 

O mapeamento da comunidade é uma forma de se compreender este processo de descoberta. 

Quando pensamos acerca do mapeamento das comunidades, podemos começar por recolher 

informações acerca dos seguintes elementos:   

 

 Ambiente físico:   

Exemplos: lojas; centros recreativos; emprego; educação; saúde; bancos; serviços 

camarários; locais de culto; locais de restauração; etc. 

 

 Organizações: 

Exemplos: serviços de apoio a pessoas com deficiência; claques desportivas; saúde e 

bem-estar; religiosas; políticas; de beneficência; culturais; etc. 
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 Pessoas ou Aliados:  

Exemplos: presidentes e diretores de organizações e grupos comunitários; pessoas com 

funções particulares, v.g., rececionistas em consultórios ou carteiros; pessoas que 

conheçam bem a comunidade, v.g., agentes da polícia ou professores; figuras com 

ligações privilegiadas à comunidade, v.g., celebridades e conselheiros particulares; 

militantes ou lobistas, v.g., os que aparecem nos jornais locais, etc. 

 

 Oportunidades pelas quais as pessoas estão dispostas a deslocar-se: 

Exemplos: ir à cidade para ir aos teatros, museus, galerias de arte ou eventos; ir ao 

campo para ver casas-museu, parques, etc.  

 

 Características da comunidade local: 

Exemplos: tradições de hospitalidade — como é que a comunidade reage a quem vem 

de fora? Quais são as “regras e expetativas sociais” que é preciso conhecer para “se 

estar enquadrado”?  

 

A melhor forma de se recolher esta informação é, sempre que possível, junto dos próprios 

indivíduos. Os melhores sítios por onde começar são as bibliotecas e os jornais locais, a 

Internet, os centros de informações ou simplesmente falar com os habitantes locais.   

 

Os encontros casuais com diferentes pessoas durante as compras ou num centro recreativo 

podem, por vezes, ser uma fonte surpreendentemente útil de informações. Isto significa que 

precisamos de mapear constantemente a comunidade, mantendo os olhos bem abertos para 

as possíveis oportunidades de contacto. Precisamos de prestar atenção às pessoas de 

diferentes origens étnicas e ao seu envolvimento e contributo para a comunidade local. Em vez 

de tentar recolher informações sobre tudo, o mapeamento da comunidade deverá centrar-se 

nos interesses individuais, nas áreas nas quais se quer contribuir e nas ideias que se tem 

acerca doutras atividades ou experiências que se gostava de tentar.  

 

Sugestões 

 

Consulte: 
- “Amizade e Comunidade”: 
http://allenshea.com/wpcontent/uploads/2017/02/FriendshipCommunity.pdf 

 

http://allenshea.com/wpcontent/uploads/2017/02/FriendshipCommunity.pdf
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 Exercício 1: Vamos dar um passeio? 
  

Objetivos 

 

Permitir que os participantes identifiquem os locais comunitários.  
Determinar até que ponto os participantes conhecem a sua comunidade e o que os 
rodeia.    

Desenvolvimento   

 

Trata-se dum exercício de grupo destinado a envolver os participantes e a 
familiarizá-los com a ideia de comunidade.  
Este exercício pretende reforçar o espírito de equipa e, simultaneamente, dar uma 
oportunidade a todos de pensar acerca da sua sensação de inclusão na comunidade.   
 
Para se atingir o objetivo do exercício, todos os formandos deverão conhecer e 
residir na mesma área comunitária. O exercício deverá ser executado num ambiente 
comunitário (v.g., um jardim, uma praça ou rua principal, etc.).   
O formador deverá preparar este exercício antes da sessão de formação.  
Para planear as sessões, o formador deverá:  

 Tirar fotografias de diferentes locais da comunidade (uma organização, uma 
escola, monumentos, serviços públicos, lojas, correios, uma igreja, um 
hospital, uma biblioteca, jardins, uma estação de transporte, espaços 
culturais e recreativos, etc.);  

 Preparar um mapa da comunidade.  
 
O formador convidará os participantes para um passeio ao redor do centro da 
comunidade e escolherá um local onde existam as condições logísticas para se 
executar o exercício.  
Dispondo os participantes em círculo (com cadeiras ou sentados no chão caso os 
participantes o possam fazer), o formador distribuirá fotografias no chão e 
convidará os participantes a identificarem os diferentes locais, colocando-os em 
seguida no mapa da comunidade. O formador deverá dar apoio sempre que for 
necessário.  
 
O formador poderá pedir aos participantes que partilhem:  

 o seu local favorito na comunidade (e as razões dessa preferência); 
 o que cada local ou serviço faz e o fim a que se destina. 

É sempre possível acrescentar-se outros aspetos. 
 
O formador poderá organizar visitas a alguns dos locais identificados pelos 
formandos no primeiro exercício ou visitar os locais menos conhecidos. 
 
No final do exercício, os participantes poderão partilhar fotografias, ideias e 
sensações acerca desta experiência. O formador poderá resumir o que observou nos 
participantes, identificar os locais que têm em comum, os locais que ninguém 
conhece (caso existam) e as possíveis dificuldades.  

Duração 

 

 2 horas 

Recursos recomendados  

 

Câmaras, canetas e papel em branco para tomar notas.  
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 Exercício 2: A inclusão na comunidade vê-se quando… 
  

Objetivos 

 

Promover a reflexão acerca do nível de inclusão de cada participante.   

Desenvolvimento   

 

O formador deverá introduzir o exercício com o apoio dos conteúdos da formação e 
a folha de exercícios 1.  
Distribua a folha de exercícios 1 a todos os participantes. 
Para completar o exercício, os formandos deverão escrever, desenhar ou utilizar 
imagens que identifiquem os diferentes níveis de inclusão nas suas vidas. 
Cada participante deverá identificar situações pessoais nas quais tenha “Presença” 
comunitária; descrever uma situação que reflita um “Encontro” na comunidade e a 
forma como a sua “Participação” poderá ser atingida.  
Os participantes poderão conversar e partilhar as suas experiências de inclusão na 
comunidade.   

Duração 

 

 1 hora  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1, canetas de cor, tesouras e cola. 
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 Folha de Exercícios 1: A inclusão na comunidade vê-se quando…   
 

 

A inclusão tem diferentes níveis de envolvimento. 

As pessoas podem utilizar alguns recursos comunitários de diversas 

formas. 

 

A participação na comunidade significa  

 desenvolver ligações e amizades.  

 

A presença significa estar-se fisicamente presente na comunidade, mas 

com pouco ou nenhum contacto com os outros. 

 

Os encontros comunitários são reuniões ocasionais  

com estranhos que podem, ou não, resultar no estabelecimento de 

relações.  

 

Em seguida, iremos apresentar-lhe as experiências do Peter.   

 

Presença 

O Peter recebe 2,50 € por dia da organização 

para comprar o jornal, porque 

gosta de ir às lojas e de “fazer recados”. 

 

Encontro 

A organização encoraja os profissionais a pedirem ao Peter  

para ele lhes comprar o café e os almoços,  

para que ele possa passar mais tempo nas lojas. 

 

Participação 

O Peter recebe apoio para abrir um pequeno negócio local 

onde trata de encomendas de café e almoços  

destinados ao pequeno comércio e aos empregados de escritório locais 

contra pagamento.  
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Pense nas suas experiências de inclusão na comunidade.  

Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, 

desenhos ou colagens.  

 

  

 

 

Presença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação 
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 Exercício 2: Mapeamento da Comunidade  
  

Objetivos 

 

Permitir que os participantes explorem e conheçam melhor as suas comunidades.   
Identificar recursos potenciais que possam apoiar os esforços de promoção da 
inclusão social das pessoas com deficiência intelectual. 
Capacitar a função de Conselheiro para a Inclusão Social.   

Desenvolvimento   

 

O formador deverá preparar este exercício desde o início do curso de formação e 
utilizar a informação dos outros módulos para introduzir o conceito de Mapeamento 
da Comunidade passo a passo.   
 
Este exercício pode ser utilizado para apresentar aos participantes o conceito de 
mapeamento da comunidade e levá-los a começar a desenhar um mapa da área à 
volta das suas organizações na comunidade.  
 
Primeira Parte: Observação da Sua Comunidade  
Logo no início do curso de formação, fale aos participantes sobre a importância de se 
compreender e conhecer o conceito de mapeamento da comunidade onde vivem. 
Sugira que comecem por registar o que veem no seu caminho para a organização 
enquanto estão no autocarro, no carro, na bicicleta, etc. Peça-lhes que imaginem que 
estão a olhar de cima para a sua comunidade. 
 
Perguntas de Orientação: 
1. Quais são as estradas à volta da sua casa e da organização? 
2. Repare nos carros e nas pessoas a andar na rua. Imagine para onde vão e o que 
fazem para se divertir, onde trabalham, comem, dormem, etc. 
3. Observe as ruas, o movimento à volta das empresas, lojas, escolas, serviços 
públicos ou de saúde, etc.  
 
Segunda Parte: Preparação do Seu Mapa  
Os formadores deverão desenhar ou descarregar um mapa da cidade e definir um raio 
à volta da comunidade da pessoa.   
Cada participante poderá ter um mapa ou poderá usar-se o mesmo mapa para todos 
os participantes.  
 
Terceira Parte: Marcação das Características de Base da Comunidade  
Depois de ter o seu mapa, marque-o com qualquer uma destas características que 
sejam aplicáveis à sua cidade ou comunidade. Diferencie as categorias no seu mapa 
atribuindo a cada uma um identificador exclusivo (uma cor ou forma, autocolantes, 
etc.).   
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Por exemplo:  

 Características Humanas — autocolantes ou marcadores azuis;  
 Características de Acessibilidade — autocolantes ou marcadores verdes; 

É sempre possível acrescentar-se outras categorias. 

Características Humanas Características de Acessibilidade  

 Marque a sua organização ou local 
de trabalho; 
 Marque as áreas recreativas e 

delazer; 
 Destaque as ruas principais que 

passam pela sua comunidade e os 
percursos que utiliza normalmente.   
Marque as áreas que sejam 
importantes para a comunidade 
humana, como as bibliotecas, 
centros comunitários e locais de 
culto, 

 Etc. 

 Marque os espaços da sua 
comunidade que sejam acessíveis às 
pessoas com deficiência intelectual.   

 Etc. 

 

Quarta Parte: Marcação dos Recursos Comunitários de Base 
Marque os recursos comunitários de base. Diferencie três categorias no seu mapa 
atribuindo a cada uma um identificador exclusivo (uma cor ou forma, autocolantes, 
etc.).  
Por exemplo:  

 Pessoas — autocolantes ou marcadores amarelos;  
 Serviços — autocolantes ou marcadores púrpura; 

É sempre possível acrescentar-se outras categorias. 

Pessoas Serviços 

 Identifique as pessoas que possam 
ajudar a desenvolver a sua função de 
Conselheiro para a Inclusão Social. 
Essas pessoas podem ser suas aliadas 
na comunidade.  

 Etc. 

 Marque o local onde compra os seus 
alimentos (mercearias, mercados de 
produtores, restaurantes favoritos, 
etc.).  

 Marque o hospital ou a clínica mais 
próximos.  

 Marque o quartel de bombeiros mais 
próximo. 

 Marque a esquadra de polícia mais 
próxima. 
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Quinta Parte: Reflexão 

A reflexão será orientada pelo formador com base nas perguntas seguintes. As 
respostas são registadas na folha de exercícios 2.    

 Identifique uma qualidade da sua comunidade que a torne um lugar espetacular  
para se viver. 
 Registe um aspeto que tenha descoberto acerca da sua comunidade. 
 Identifique um possível aliado na comunidade.  
 Identifique uma coisa que gostaria de fazer na comunidade.  
 Identifique um aspeto que gostaria de melhorar na comunidade.   

É sempre possível acrescentar-se outras perguntas de acordo com o perfil dos 

participantes.  

A reflexão final deverá ser partilhada com o grupo.   

Duração 

 

Mínimo de 2 horas. Trata-se dum projeto com uma duração sugerida de vários dias ou 
de uma semana.  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 2. 
Mapa, autocolantes, lápis de cor, marcadores, papel em branco, tesouras e cola. 
Acesso à Internet.  
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 Folha de Exercícios 2: Mapeamento da Comunidade  
 

O mapeamento da comunidade é uma das formas de  

se entender o contexto no qual se vive e 

de se pensar acerca da criação de ligações.  

 

A existência de comunidades inclusivas significa que  

as pessoas com deficiência intelectual podem utilizar os serviços 

comunitários, 

são vistas pelos outros membros da comunidade como tendo valor,  

e têm relações firmes com os outros membros da comunidade.  

 

O mapeamento da comunidade é uma forma de se compreender este 

processo de descoberta.
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Depois de concluir o seu mapa da comunidade, reflita sobre 
os seguintes aspetos.  
Preencha as respostas com palavras-chave, desenhos ou 
colagens. 

 

1. Identifique uma qualidade da sua comunidade que a torne um lugar 
espetacular para se viver 

 

 

 

2. Registe uma aspeto que tenha descoberto acerca da sua comunidade  

 

 

 

3. Identifique um possível aliado na comunidade 

 

 

 

4. Identifique uma coisa que gostaria de fazer na comunidade  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identifique um aspeto que gostaria de melhorar na comunidade  
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Sessão de Encerramento — Módulo 5 

Sessão de Encerramento   

 
Hoje, eu… 

Objetivos 

 

Recolher feedback acerca da sessão e criar uma atmosfera descontraída.  
 

Desenvolvimento   

 

Dispondo os participantes em círculo (com cadeiras ou sentados no chão caso os 
participantes o possam fazer), o formador irá convidar os participantes a 
partilharem algo acerca do dia da sessão de formação. 
O formador poderá iniciar o exercício dizendo: Hoje, eu…   
Os participantes poderão partilhar uma sensação, uma ideia ou algo que tenham 
aprendido nesse dia.  

Duração 

 

20 minutos 

Recursos recomendados  

 

Não Aplicável 
 

 
 



 

 

   
2017-1-AT01-KA204-035102 

Conselheiros para a Inclusão Social 

 

88  

Módulo 6. Indicadores de Inclusão Social  

 

Resumo  

 

O módulo 6 irá refletir sobre os instrumentos e recursos de apoio à inclusão social 
que deverão existir nas organizações e comunidades. 
Este módulo irá ajudar os Conselheiros para a Inclusão a compreenderem o que 
constitui um indicador social; o fim a que este se destina; quando deverá ser 
utilizado e o que fazer com as informações por ele transmitidas.  

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre:  
 Os domínios da inclusão social; 
 O que constitui um indicador social e que tipo de informações é que ele 

transmite; 
 Os principais indicadores de aferição da inclusão social;  
 A importância do envolvimento das pessoas com deficiência ou Conselheiros 

na definição dos indicadores sociais e na elaboração dum Plano de Ação 
para a Inclusão Social. 

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Exercício 1: Experiências de Inclusão Social  1 hora 

Conteúdo da Formação:  
 Os domínios e indicadores da inclusão social 
 A participação dos Conselheiros na definição dos 

indicadores de inclusão social. 

 
 
40 minutos 

Exercício 2: Perfil de Inclusão Social da Organização 1h20 minutos 

Sessão de Encerramento: Tempestade de neve   20 minutos  

Duração 

 

A duração recomendada é de 3 horas e 30 minutos, mas é possível ajustar a carga 
horária de acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

O formador deverá usar o conteúdo do módulo para preparar a sessão ou qualquer 
outra abordagem que considere conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

Resumo  

 

O módulo 6 irá refletir sobre os instrumentos e recursos de apoio à inclusão social 
que deverão existir nas organizações e comunidades. 
Este módulo irá ajudar os Conselheiros para a Inclusão a compreenderem o que 
constitui um indicador social; o fim a que este se destina; quando deverá ser 
utilizado e o que fazer com as informações por ele transmitidas.  

 

 Conteúdo da Formação 
 
Indicadores de inclusão social 
 

A inclusão social é um conceito multidimensional que diz respeito a todos.  

É um processo de valorização de todos os indivíduos e de aproveitamento dos seus mais 

variados talentos, não apesar das suas diferenças, mas sim por causa delas. 
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Para se saber como é que uma pessoa vive e se sente incluída, é necessário usar-se um 

conjunto de indicadores que permitam a aferição de diferentes domínios da inclusão.  

 

Um indicador fornece informações precisas acerca de alguma coisa e permite uma melhor 

compreensão duma situação em concreto.   

No projeto COESI, a análise dos indicadores sociais garante uma compreensão mais 

aprofundada das vidas das pessoas com deficiência intelectual no que diz respeito ao seu grau 

de inclusão social. 

 

A análise destes indicadores tornará possível saber-se a posição de cada pessoa nos diversos 

contextos ou ambientes de inclusão social: familiares, organizacionais e comunitários. 

De acordo com esta análise, é possível aferir as áreas nas quais seja necessário apoiar, facilitar 

e promover o envolvimento, o reconhecimento e a participação das pessoas com deficiência 

intelectual, para que estas possam viver num contexto real de inclusão social. 

 

A este respeito, para se avaliar o contexto de inclusão duma pessoa, é necessário ter em 

consideração 5 dimensões de inclusão. .  
 

 

 
Figura 1 – Dimensões da Inclusão Social (com base no trabalho de John O’Brien). 

 

 

 

Para cada dimensão, é possível definir-se um conjunto de indicadores que permitam medir os 

aspetos da inclusão social: 
 

 Partilha de Lugares Comuns — Presença Comunitária: as pessoas participam de forma 

ativa e presente em todos os ambientes comunitários utilizando os recursos ao mesmo 

tempo que o resto da população. 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- Uso do direito ao voto nas eleições; 

- Participação em eventos comunitários (v.g., festividades locais…); 

- Acesso a serviços comunitários com o apoio necessário (v.g., instalações 

desportivas, biblioteca, lojas…). 
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 Fazer Escolhas — Ter Controlo: oferecer escolhas às pessoas e garantir que elas 

podem fazer escolhas informadas. As pessoas podem escolher e selecionar as 

atividades nas quais querem participar e com quem pretendem fazê-lo; 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- Fazer trabalho de voluntariado na comunidade.  

 

 Desenvolvimento de Capacidades ou Competências: Dar às pessoas oportunidade de 

adquirir competências decisivas que mudem (para melhor) a forma como são vistas 

pelas outras. 

Os seus pontos fortes e o seu potencial são reconhecidos pelas famílias ou parentes, 

pelos profissionais e pelos agentes políticos, e têm oportunidades de aprendizagem; 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- Inserção no mercado de trabalho;  

- Dar formação como conselheiro para a inclusão social ou equivalente. 

 

 Respeito e Função Valorizada: Tratar as pessoas com respeito e assegurar que têm 

oportunidades de ganhar respeito evitando imagens negativas.  

Exemplos de possíveis indicadores: 

- Os interesses pessoais, os talentos, as convicções e os desejos das pessoas são 

tidos em conta antes de se tomar uma decisão. 

 

 Crescimento Pessoal nas Relações — Modelação de interações positivas com as 

pessoas: Interagir com outras pessoas em diferentes atividades e contextos. Ter uma 

grande variedade de relações. 

Exemplos de possíveis indicadores: 

- Visitar um amigo; 

- Pertencer a um clube, uma associação ou a qualquer outro grupo; 

- Ir ao teatro, ao cinema, ao ginásio, à piscina, à biblioteca, ao restaurante tal 

como as outras pessoas.     

 

 

Participação dos Conselheiros na definição dos indicadores de inclusão social 

 

Enquanto Conselheiros para a Inclusão Social, poderá ser importante para as pessoas com 

deficiência intelectual terem informações detalhadas acerca das organizações que lhes 

prestam serviços em sentido lato. Mais concretamente, deverão saber da existência de 

instrumentos de gestão que deverão integrar uma abordagem à inclusão social: 

 Missão, visão e valores; 

 Organigrama da organização; 

 Planeamento, gestão e avaliação (v.g., o plano e o relatório de atividades, o orçamento 

anual, a avaliação da satisfação, o plano de formação, etc.); 

 Gestão dos recursos humanos;  

 Coordenação e networking para os direitos; 

 Política de acessibilidades;  

 Apoio ao processo de decisão; 
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 Gestão da organização: tipo de serviços prestados; calendário e agenda de 

disponibilidade da gestão para falar com os clientes; identidade dos profissionais 

responsáveis por prestar apoio e dar informação, assumindo o papel de interface entre 

os clientes e os gestores, por exemplo. 

 

Estas informações nem sempre estão acessíveis aos clientes dos serviços. No entanto, é 

fundamental que todos os clientes conheçam os princípios da organização, para que os 

possam identificar e desenvolver o seu sentimento de pertença. 

 

As pessoas com deficiência intelectual precisam de assumir o seu papel de clientes 

(informados e com apoio, sempre que for necessário) na escolha da organização prestadora de 

serviços. Esta mudança de paradigma irá ajudar a renovar os modelos de gestão mais fechados 

e tradicionais, e as organizações irão consolidar os modelos de gestão com base numa 

abordagem centrada na pessoa.  

 

Uma organização que baseie os seus princípios de gestão e intervenção na abordagem 

centrada na pessoa deverá, em simultâneo, definir um Plano de Ação para a Inclusão Social. 

 

A definição, implementação e avaliação do Plano de Ação para a Inclusão Social é, por 

excelência, um instrumento de gestão no qual os Conselheiros deverão estar ativamente 

envolvidos. As medidas e iniciativas incluídas neste Plano de Ação deverão ser definidas com 

base na consulta e participação dos Conselheiros, em particular, e dos clientes em geral. 

 

O Plano de Ação para a Inclusão Social é composto por um conjunto de indicadores aos níveis 

organizacional, interpessoal e comunitário, e deve envolver todas as partes interessadas na 

respetiva implementação. 

 

Para conhecerem a forma como o Plano de Ação para a Inclusão Social foi implementado, as 

organizações deverão fornecer instrumentos de avaliação que permitam que os clientes:  

 avaliem o seu grau de satisfação e concordância com as oportunidades de inclusão 

social disponibilizadas pela organização;  

 descubram como é que as organizações podem ajudar ou estar dificultar a inclusão 

social das pessoas com deficiência; 

 descubram onde e como as organizações precisam de mudar para promover a inclusão 

das pessoas com deficiência na sociedade; 

 saibam o que a sociedade deve fazer e de que forma as organizações devem mudar 

para se aproximarem das pessoas com deficiência. 

 
Sugestões 

 

Consulte os produtos COESI:  

— Instrumento de avaliação para pessoas com deficiência: Questionário da inclusão; 

— Plano de Ação para a Inclusão Social. 
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 Exercício 1: Experiências de Inclusão Social 
 

Objetivos 

 

Reforçar a ideia de que as pessoas com deficiência intelectual têm experiências 
bem-sucedidas de inclusão nas suas vidas. 
Trabalhar as competências de autoconhecimento, análise e transferibilidade das 
experiências de inclusão social entre os participantes. 

Desenvolvimento   

 

O formador deverá apresentar o exercício estimulando a reflexão de cada 
participante centrada nas suas experiências de vida de inclusão social.  
 
Recorde aos participantes que: 
 Todos têm direito a viver de forma independente e a serem incluídos na sua 

comunidade.  
 As experiências de vida de inclusão social podem ser, por exemplo, ter um 

emprego ou um grupo de amigos, pertencer a uma equipa, etc.  
 Poder escolher e tomar as suas próprias decisões é uma parte essencial da 

inclusão social. 
  
Os participantes são convidados a refletir sobre as suas experiências de vida e a 
apresentar ao grupo uma experiência bem-sucedida de inclusão social. 
A reflexão deverá ser suportada pelas 5 dimensões da inclusão e pelas seguintes 
perguntas (é sempre possível acrescentar-se outras perguntas se o grupo as achar 
relevantes): 

1. Descreva a situação que o fez sentir-se bem-sucedido. 
2. Como é que lá chegou? 
3. O que é que conseguiu concretizar? 
4. Por que razão é que se sentiu bem-sucedido? 
5. A que competências recorreu? 
6. Do que é que gostou, e não gostou, nas suas ações? 
7.   Como é que poderá aconselhar os outros a concretizarem os seus sonhos? 

Cada participante deverá apresentar a respetiva situação. Em seguida, o grupo 
poderá concluir qual a importância de se ter boas experiências e de se saber como 
as reconhecer quando se for um Conselheiro para a Inclusão Social. 

 O exercício poderá ser adaptado ao perfil e às experiências de vida dos 
participantes. Não é obrigatório responder a todas a perguntas. O formador poderá 
escolher as perguntas que considere mais relevantes para a reflexão em grupo. 

Sugestões:  
Para que se possa executar o exercício, o formador poderá fazer sugestões a 
implementar. Por exemplo: 
- Se os participantes não se conseguirem lembrar de nenhum exemplo, o formador 
poderá dar alguns exemplos de situações de inclusão bem-sucedidas. Junte algumas 
fotografias e mostre alguns vídeos. Consulte as referências disponíveis no fim do 
currículo.  
- Peça ao grupo para falar acerca da inclusão social em geral. Promova uma reflexão 
em grupo e assegure-se de que o exercício é executado em grupo. 
- Prepare este exercício no final da formação do módulo 5. Peça aos participantes 
para falarem com outras pessoas com deficiência intelectual (v.g., amigos, colegas 
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de quarto ou de trabalho), para descobrir experiências reais de inclusão social. Os 
participantes poderão registar essas experiências com uma fotografia ou um vídeo, 
e apresentá-los na sessão de formação seguinte. Em seguida, os participantes 
poderão partilhar os seus registos com o grupo e refletir sobre a diversidade das 
experiências de inclusão social. 

Duração 

 

 1 hora  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1, canetas de cor, revistas, tesouras e cola. 
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Folha de Exercícios 1: Experiências de Inclusão Social 
 

Toda a gente tem direito a ser incluída na sua comunidade. 

 

Poder escolher e tomar as suas próprias decisões  

é parte essencial da inclusão social. 

 

A inclusão social significa ser parte da comunidade. 

 

Ser-se socialmente incluído cria oportunidades de maior inclusão social. 

Por exemplo,  

arranjar um emprego significa ter dinheiro suficiente  

para comprar algo que se queira  

ou para pensar em morar na sua própria casa. 



 

 

   
2017-1-AT01-KA204-035102 

Conselheiros para a Inclusão Social 

 

95  

Pense nas suas experiências de inclusão social e partilhe-as com o resto do 
grupo. 
 
 
1. Descreva a situação que o fez sentir-se incluído.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como é que lá chegou?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. O que é que conseguiu concretizar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Por que razão é que se sentiu bem-sucedido? 
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5. A que competências recorreu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Do que é que gostou, e não gostou, nas suas ações? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Como é que poderá aconselhar os outros a concretizarem os seus sonhos? 
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Exercício 2: Perfil de Inclusão Social da Organização 

Objetivos 

 

Informar-se melhor acerca da organização. 
Refletir sobre o compromisso organizacional para com a inclusão social. 
Identificar novas formas de se trabalhar em conjunto para promover a inclusão 
social.  

Desenvolvimento   

 

Convide os participantes a refletirem sobre a inclusão social a nível organizacional. 
Para apoiar essa reflexão, os participantes irão preencher a folha de exercícios 2. 
De acordo com o perfil dos participantes, o exercício poderá ser executado num 
grupo alargado (12 participantes em modo de brainstorming), num grupo mais 
pequeno (3 participantes no máximo) ou individualmente.  
A ideia geral do exercício é que se reflita sobre quão inclusiva é a organização, do 
ponto de vista do cliente.  
No final, o objetivo principal é ficar com uma visão global do perfil de inclusão social 
da organização. 
  
O formador poderá ter em conta algumas ideias genéricas: 

 Missão 
- - Sabe qual é a missão da organização? 
- - A missão reflete os princípios da inclusão? 
- - Os clientes foram envolvidos na definição da missão? 
-  

 Serviços, Programas ou Atividades 
 Os serviços ou as atividades da organização conduzem à remoção de obstáculos/ 
barreiras a? A informação está acessível a todos os clientes? 
- A organização reconhece que os clientes se deparam com diferentes 
obstáculos/barreiras? E que têm diferentes pontos fortes?  
- Os clientes são envolvidos no planeamento, na monitorização e na avaliação dos 
serviços ou atividades? 
- Que tipos de programas ou atividades estão diretamente ligados à promoção da 
inclusão social?  
 

 Parceiros e Rede 
- Sabe quem são os parceiros da organização? 
- Do seu ponto de vista, a rede da organização está comprometida com a inclusão 
social? Dê exemplos de projetos, eventos ou situações. 
- Existe alguma pessoa, serviço, associação ou empresa que, na sua opinião, possa 
ser um parceiro importante? 
 

 Função dos Profissionais 
- O que podem os profissionais fazer para facilitar a inclusão social das pessoas com 
deficiência intelectual? 
- Têm sugestões a dar aos profissionais? Como é que podem melhorar o seu 
trabalho? 
- Dê alguns exemplos de atitudes, atividades ou coisas que sabe que os profissionais 
fazem. Ou, então, que gostaria que eles fizessem.  
- Qual é o grau de compromisso dos profissionais para com a inclusão social?  
 
 

 Função dos Clientes 
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- Qual é a sua função na organização?  
- Está satisfeito com essa função? Gostaria de fazer outra coisa? O quê? 
- A sua opinião é escutada? Tem parte ativa? As suas decisões são aceites e 
integradas? 
- Acha que as suas ideias, vontades e desejos são respeitados?  
- A organização facilita a criação de oportunidades de participação em atividades 
diferentes ou desafiadoras? Dê alguns exemplos.  
- Qual é o grau de compromisso dos clientes para com a inclusão social?  
- Em que áreas ou aspetos poderá o Conselheiro contribuir com os seus 
conhecimentos (competência e experiência de vida)? 
 

 Função da Família 
- Qual é o grau de compromisso da família para com a inclusão social?  
- As famílias são suficientemente envolvidas na organização? 
- Do seu ponto de vista, a participação da família é adequada? O que é que pode ser 
melhorado?  
- A sua família é uma boa aliada na promoção da sua inclusão social? Dê alguns 
exemplos. 

 
O resultado final desta reflecção poderá ser um instrumento de trabalho útil no 
futuro.   
 
Sugestões: 
Para se alargar o âmbito da reflexão, o exercício poderá ser desenvolvido com a 
participação de diferentes profissionais (de primeira linha, gestores e diretores) 
e/ou famílias.   

Duração 

 

 1 hora e 30 minutos  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 2, canetas de cor, revistas, tesouras e cola. 
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 Folha de Exercícios 2: Perfil de Inclusão Social da Organização 

 
Preencha os espaços seguintes com palavras-chave, desenhos ou colagens.  

Texas Youth Program Initiative Training Packet 14 

 

Missão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços, Programas ou Atividades 
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Parceiros e Rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel dos Profissionais 
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Papel dos Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel da Família 
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 Sessão de Encerramento — Módulo 6 

Sessão de Encerramento  

 
Tempestade de neve 
 

Objetivos 

 

Recolher feedback acerca da sessão e criar uma atmosfera descontraída.   

Desenvolvimento   

 

Sentados em círculo (em cadeiras ou no chão caso o possam fazer), os participantes 
irão pensar durante 5 minutos acerca de algo importante (v.g., um sentimento, algo 
que tenham aprendido, um desejo ou um desafio, etc.) que tenha acontecido 
durante a sessão ou em que vão continuar a pensar depois da sessão. 
Em seguida, o formador entregará uma folha de papel a cada participante, pedindo-
lhe que escreva ou desenhe qualquer coisa e dobre o papel em forma de bola.  
Quando o formador der sinal, deverão atirar as bolas de neve de papel ao ar. Em 
seguida, cada formando irá apanhar uma resposta próxima e lê-la em voz alta. 
O formador poderá apanhar todos os papéis e colocá-los numa parede para que 
todos os possam ver. 

Duração 

 

20 minutos 

Recursos recomendados  

 

Folhas de papel em branco e algumas canetas. 
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Módulo 7. Plano de Ação para a Inclusão Social  
 

Resumo  

 

O módulo 7 irá refletir sobre o Plano de Ação para a Inclusão Social como 
instrumento de gestão para promover a inclusão social a nível interno (contexto 
interpessoal e organizacional) e externo (contexto comunitário), e de que forma 
poderá o Conselheiro para a Inclusão Social desempenhar uma função importante.  

Objetivos 

 

No fim da formação, os participantes deverão ter ideias claras sobre:  
 As mudanças de paradigma no papel das pessoas com deficiência 

intelectual;  
 O que é e para que serve um Plano de Ação para a Inclusão Social; 
 Definição do papel ou do contributo dos Conselheiros para a definição, 

implementação e avaliação do Plano de Ação para a Inclusão Social.   

Plano da Sessão   

 

Boas-vindas: Apresentações e um breve resumo da sessão de 
formação 

10 minutos 

Exercício 1: O que está e não está a funcionar 1 hora  

Conteúdo da Formação:  
 Refletir sobre o papel das pessoas com deficiência 

intelectual como influenciadores e decisores 
 Plano de Ação para a Inclusão Social: que objetivos tem e 

como funciona 
 Plano de Ação para a Inclusão Social e a Participação dos 

Conselheiros 

 
 
40 minutos 

Exercício 2: Identificação de Aliados   1h10 minutos 

Sessão de Encerramento: Carta Dirigida a Mim Próprio  30 minutos  

Duração 

 

A duração recomendada é de 3 horas e 30 minutos, mas é possível ajustar a carga 
horária de acordo com os participantes. 

Recursos recomendados  

 

Conteúdo do módulo para preparar a sessão ou qualquer outra abordagem 
considerada conveniente. 
Computador, data show, apresentações em PowerPoint, flip-chart, marcadores e 
folhas em branco. 

Resumo  

 

O módulo 7 irá refletir sobre o Plano de Ação para a Inclusão Social como 
instrumento de gestão para promover a inclusão social a nível interno (contexto 
interpessoal e organizacional) e externo (contexto comunitário), e de que forma 
poderá o Conselheiro para a Inclusão Social desempenhar uma função importante.  
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 Conteúdo da Formação 

 

As pessoas com deficiência intelectual como influenciadores e decisores  
 

Sabemos, graças ao trabalho de várias Organizações Não Governamentais, que uma inclusão 

bem-sucedida da deficiência exige uma mudança organizacional (Bruijn et al., 2012, págs. 8, 

64). As organizações que prestam apoio social a pessoas com deficiência deverão reconhecer 

como uma prioridade organizacional garantirem o fornecimento dos recursos apropriados. 

 

As pessoas com deficiência intelectual precisam de passar do papel de simples recetores de 

serviços para a função de influenciadores e decisores. Em todo o mundo, mas principalmente 

na Europa, tem havido um grande debate recentemente acerca de “se mudar o equilíbrio de 

poder”, da “escolha e controlo” e de se aumentar o poder das pessoas com deficiência 

intelectual. No entanto, a experiência de terreno mostra que esses desequilíbrios de poder 

continuam a existir. Por exemplo: continuamos a ver situações nas quais as pessoas com 

deficiência intelectual não são envolvidas na definição do seu plano de vida; ou situações nas 

quais as suas experiências de vida são limitadas pelas opções que os contextos organizacional 

e familiar podem proporcionar.  

  

Assim que as pessoas com deficiência intelectual puderem participar ativamente, incluindo no 

processo de decisão, será possível alargar a consciência social e tornar a inclusão uma 

realidade. Para garantir que as pessoas com deficiência intelectual exercem controlo sobre as 

suas vidas e adquirem independência e reconhecimento social, é necessário proceder-se a 

melhorias no ambiente arquitetónico, tornar acessíveis a informação e os transportes, e 

assegurar-se a existência de serviços e apoio centrados na pessoa. Este reconhecimento social 

deverá começar pelos profissionais, pelas famílias e pessoas significativas das pessoas com 

deficiência intelectual.  

 

As pessoas com deficiência intelectual trazem consigo uma grande diversidade de 

conhecimentos, competências, experiências de vida, capacidades únicas e informações que 

serão preciosas para as organizações que trabalham para a inclusão. Estes conhecimentos não 

se limitam aos serviços dedicados à deficiência, mas podem também enformar e melhorar a 

natureza inclusiva dos ambientes, dos serviços e das comunidades para todos. Este 

procedimento assegura que os desenvolvimentos são enformados pelas competências 

específicas das pessoas que compreendem a igualdade e a inclusão da deficiência do ponto de 

vista das pessoas com deficiência, em todos os domínios das experiências de vida com uma 

deficiência. 

As pessoas com deficiência intelectual sabem, melhor do que ninguém, o que significa viver 

com a sua deficiência. Estas pessoas deverão ser consultadas e ativamente envolvidas na 

conceção e implementação de políticas, leis e serviços. As organizações de apoio social 

poderão precisar de apoio e massa crítica para capacitarem as pessoas com deficiência e 

representarem e reclamarem as suas necessidades. Quando estiverem adequadamente 

desenvolvidas e financiadas, poderão ter um papel na prestação de serviços; por exemplo, no 

fornecimento de informações, apoio de pares e vida independente. As pessoas com deficiência 
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têm direito a controlar as suas próprias vidas e, portanto, deverão ser consultadas sobre 

questões que lhes digam diretamente respeito — na saúde, educação, reabilitação ou vida em 

comunidade. Poderá ser necessário apoiar o processo de decisão, para assegurar que alguns 

indivíduos são capazes de comunicar as suas escolhas e necessidades. 

A avaliação da inclusão das pessoas com deficiência nas organizações, nos programas e nos 

projetos destina-se a aferir a situação atual duma organização em relação ao respetivo 

processo de inclusão. Consequentemente, serão analisadas áreas específicas, a fim de detetar 

os pontos fortes atuais e os campos que deverão ser melhorados. Para garantir que 

determinada organização assenta a sua atividade em  princípios de inclusão, a deficiência deve 

ser normalizada através de cada programa e projeto  desenvolvido e implementado.  

 

Além disso, cada profissional deve compreender a inclusão da deficiência como um processo 

que começa em cada indivíduo. É necessário ter em conta que o aperfeiçoamento das 

melhorias na normalização da deficiência numa dada organização constitui um processo de 

mudança. Qualquer intervenção de normalização a nível organizacional irá desencadear um 

processo de mudança: um processo que irá, provavelmente, afetar os hábitos de trabalho e as 

responsabilidades dos profissionais e que poderá, inicialmente, deparar-se com resistências. 

Nesse sentido, é extremamente importante motivar todas as partes interessadas, para que 

estas assumam a inclusão como uma prioridade organizacional.  

 

O Plano de Ação para a Inclusão Social e a Participação dos Conselheiros  

 

Um Plano de Ação para a Inclusão Social integra um conjunto de medidas e estratégias 

destinadas a colocar a inclusão social no centro da intervenção organizacional. Os Conselheiros 

para a Inclusão Social deverão ser envolvidos na conceção deste instrumento e contribuir com 

os seus conhecimentos e as suas experiências de vida para que a inclusão social possa ser 

posta em prática. 

 

O Plano de Ação para a Inclusão Social pode ser um instrumento abrangente ou restrito. Os 

pontos principais estão centrados nos aspetos apresentados a seguir. Para cada um deles, os 

Conselheiros poderão ser inspirados pelas ideias partilhadas em seguida.  

 Promover e apoiar o acesso às redes sociais; 
 

Ideias 

 

Conhecer e ser conhecido pela comunidade  
Propor uma visita à comunidade. Fazer uma lista de todos os serviços e recursos 
existentes e divulgar esta informação a todos os clientes. 
Sugerir visitas para conhecer melhor um serviço específico, as organizações 
prestadoras de serviços e apresentar-se às partes interessadas. 
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 Resolver os problemas de acessibilidade para que não impeçam as pessoas de 
participarem na comunidade mais alargada. 

 
Ideias 

 

Conceber um relatório relativo às dificuldades da acessibilidade na comunidade 
Recolher fotografias, vídeos e testemunhos pessoais acerca das dificuldades de acesso 
e participação na comunidade.  
Apresentar o relatório à organização, à câmara municipal, às associações locais e a 
outras partes interessadas consideradas relevantes.     

 
 Criar ligações a projetos comunitários, centros comunitários e escolas, para aumentar 

os níveis de contacto social entre pessoas de diferentes gerações. 
 

Ideias 

 

Propor um projeto que ligue as pessoas à comunidade mais alargada  
Pensar na forma como as escolas e organizações locais podem ser capazes de 
trabalhar entre si para criar ligações entre as pessoas que usam serviços de apoio à 
deficiência e os outros membros da comunidade. 

 
 Dar às pessoas oportunidades de participação na comunidade mais alargada através 

do planeamento centrado na pessoa. 
 
Ideias 

 

Propor o desenvolvimento de programas de mentoria 
Com o apoio da organização, criar um grupo de mentores. Trata-se de pessoas com 
deficiência intelectual que estejam a ser bem-sucedidas no seu esforço de inclusão e 
que podem partilhar as suas experiências de vida e ajudar as outras pessoas com 
deficiência intelectual.  

 
 Envolver as pessoas no planeamento dos serviços e certificar-se de que as ideias e 

sugestões dão origem a ações concretas. 
 

Ideias 

 

Expressar vontade de contribuir com ideias para melhorar a qualidade dos serviços 
Quando é preciso que as coisas mudem, convidar outros clientes que utilizem os 
serviços para contribuírem com as suas próprias sugestões. As suas ideias são, 
frequentemente, diretas e práticas. 

 
 Promover uma cultura interna de inclusão em todas as práticas organizacionais.  

 
Ideias 

 

Atividades de Pressão (Lobby)  
Exercer pressão para que haja um envolvimento significativo das pessoas com 
deficiência intelectual no processo de decisões e para que ajam como conselheiras a 
nível interno. 
Reforçar as capacidades e competências das pessoas com deficiência através da 
contratação de mais profissionais, voluntários ou consultores com deficiência. 

 
Sugestões 

 

Consulte o produto COESI:  
Plano de Ação para a Inclusão Social. 
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Módulo 7.  Plano de Ação para a Inclusão Social – Exercícios  

 

 Exercício 1: O que está e não está a funcionar 2 

Objetivos 

 

Ajudar os formandos a pensarem na sua vida e no que gostariam de fazer no futuro. 
Perceber quais são os problemas e elencar o que “funciona ou não”, para 
melhorarem as suas vidas. 

Desenvolvimento   

 

Este exercício é uma forma simples e direta de se analisar como está a correr a vida 
de alguém. Pode ajudar a identificar se aquilo que é importante para si está ou não 
presente na sua vida, e se está ou não a receber apoio duma forma que faça sentido 
para si. 
 
O formador irá convidar os formandos a pensarem acerca das suas vidas de duas 
formas: 
- O que é que está a funcionar? O que é que não precisa de mudar? 
- O que é que não está a funcionar? O que é que precisa de mudar? 
 
O âmbito desta reflexão deverá ser orientado por um dos seguintes tópicos. Escolha 
o tópico mais relevante de acordo com o perfil dos formandos: 

 Experiências de Inclusão Social: 
 Participação a nível organizacional; 
 Presença Comunitária.  

 
Sugestões: 
Por vezes, é útil executar-se este exercício a partir do ponto de vista doutra pessoa. 
Uma versão completa do exercício poderia integrar as ideias provenientes da 
perspetiva da família e dos profissionais.  
Descobrir o que está ou não a funcionar a partir de diferentes perspetivas é uma 
parte essencial da análise centrada na pessoa. 

Duração 

 

 1 hora  

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1, canetas de cor, revistas, imagens, tesouras e cola. 

 

                                                
2
 Exercício adaptado de: http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/ 
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 Folha de Exercícios 1: O que está e não está a funcionar  

 

 

A inclusão social significa que as pessoas com deficiência são 

escutadas e se sentem incluídas  

nas suas comunidades. 

 

Queremos saber o que pensa  

sobre o que pode ser feito para ter a certeza  

que as pessoas com deficiência são envolvidas  

no processo de decisão,  

e são escutadas e incluídas nas suas comunidades. 

 

Queremos saber de que forma podem as organizações ou  

as comunidades ajudar a garantir  

que as pessoas com deficiência são escutadas e  

se sentem incluídas.  

 

Este exercício é uma forma de se olhar para esta situação e 

analisar o que está ou não a correr bem do seu ponto de vista. 
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O que é que está funcionar? 

 

O que é que não está funcionar? 
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Exercício 2: Identificação de Aliados3 

Objetivos 

 

Descobrir e fazer aliados para promover a inclusão social.  
Permitir que os formandos possam identificar e partilhar conhecimentos acerca de 
potenciais aliados na mudança da comunidade.  

Desenvolvimento   

 

A mudança e a ação vêm das pessoas com deficiência e das suas organizações, 
mas estas também deverão apelar à comunidade mais alargada, para obterem 
apoio e também para serem aceites como parte da comunidade mais alargada.  
 
Analise quem são os participantes e de que comunidades são provenientes 
(vila, cidade, região, etc., conforme for apropriado). Se pertencerem todos 
à mesma comunidade, poderão executar este exercício em grupos espontâneos 
de quatro pessoas. Se são de diferentes comunidades, crie grupos de quatro pessoas 
que incluam pessoas provenientes de contextos semelhantes. 
 
Peça aos participantes para pensarem com atenção nas pessoas que podem (ou 
que possam ser persuadidas a) ajudar a resolver os problemas de discriminação 
com que se deparam as pessoas com deficiência na sua comunidade. 
 
Coloque-os em grupo pequenos, com canetas e papel de flip-chart. Têm 
20 minutos para terminar este pequeno trabalho de grupo. 
 
Peça a cada grupo para escolher um exemplo específico de discriminação 
contra pessoas com deficiência na sua comunidade que gostariam de 
ver ultrapassada.   
Deverão escrever na folha de flip-chart uma breve descrição da discriminação (por 
exemplo: “O restaurante X não serve pessoas com deficiência intelectual” ou “O 
clube desportivo Y não presta serviços as pessoas com deficiência intelectual”). 
Deverão fazer brainstorm em grupo para criar uma lista ou desenhar um mapa da 
comunidade de todas as pessoas que, na sua opinião, poderiam ou queiram ajudar a 
resolver o problema (o formador deverá encorajar todas as sugestões.)   
 
Se não souberem o nome dum indivíduo em concreto, poderão identificá-lo 
pela sua função ou cargo, ou por qualquer outra particularidade. 
Em seguida, deverão percorrer a lista ou o mapa preparados e marcar com uma 
cor as pessoas que sabem que poderão ajudar de imediato.  
 
Deverão usar outra cor para identificar quem precisa de ser pressionado 
antes de se envolver. Uma das pessoas de cada grupo de trabalho deverá estar 
preparada para apresentar as suas ideias ao resto do grupo, tendo cinco minutos 
para o fazer. 
 
Reúna todos os grupos e organize o feedback. Mesmo que 
todos os participantes sejam da mesma comunidade, esta partilha de ideias 
poderá ser muito útil, porque cada um dos membros terá ideias e contactos 
próprios. 
 
 

                                                
3
 Exercício adaptado de: Harris, Alison (2003), Disability, Equality, and Human Rights. A Training Manual for Development and 

Humanitarian Organisations, Oxfam GB. 
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Reserve alguns minutos para olhar para todas as listas em conjunto e perguntar aos 
participantes se querem comentar ou tirar quaisquer conclusões.  
Se for útil, utilize as 
seguintes perguntas para facilitar o debate: 

 Houve alguma surpresa? 
 Há alguém (ou algum grupo) que apareça em todas as listas 

e outras pessoas ou grupos que sejam específicos duma determinada 
situação? 

 Quem são as pessoas com quem podem contar de imediato? 
 Quem são as pessoas que precisam de ser pressionadas e persuadidas a dar 

o seu apoio? 

Duração 

 

 1h10  

Recursos recomendados  

 

Canetas e folhas de flip-chart.  

 

 

 Sessão de Encerramento — Módulo 7 

Sessão de Encerramento  

 
Carta Dirigida a Mim Próprio 
 

Objetivos 

 

Apoiar os participantes na aplicação das suas ideias e aprendizagem, escrevendo 
uma carta e dirigindo-a à pessoa que virão a ser no futuro.  
Enquanto Conselheiros para a Inclusão Social, poderão definir as principais ações 
que gostariam de vir a executar, e expressar os motivos pelos quais é necessário 
efetuar mudanças. 

Desenvolvimento   

 

Explique que os participantes deverão escrever ou desenhar uma carta dirigida à 
pessoa que virão a ser no futuro, e que isto os irá ajudar a aplicar as suas ideias e 
aprendizagens consolidadas pela participação nesta formação. Diga-lhes que irá 
enviar pelo correio o postal ou as cartas dentro de X meses, e que eles deverão ter 
isso em conta quando as redigirem. 
Peça aos participantes para refletirem sobre um (ou mais, de acordo com o perfil 
dos participantes) dos seguintes tópicos: 
 

 Identificação duma área na qual se sentem preparados para dar alguns 
conselhos; 

 Identificação de uma ou mais pessoas a quem gostariam de aconselhar; 
 Definição duma ação que sintam que estão preparados para pôr em prática.  

Dê aos participantes cerca de 15 minutos para preencher os postais ou escrever as 
cartas. No final do exercício, coloque os postais ou as cartas num local seguro e 
envie-os pelo correio na data acordada. 
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Sugestões: 
Este exercício pode ser aberto ou fechado de acordo com a opinião do formador. O 
formador poderá restringir os participantes a escreverem sobre um único tópico ou 
dar-lhes a liberdade de escreverem ou desenharem o que quiserem. Avalie as 
necessidades do grupo e o objetivo da sessão. 

Duração 

 

30 minutos 

Recursos recomendados  

 

Canetas, postais ou papel de carta e envelopes, selos e marcadores. 

 

Avaliação  
 

Para se avaliar o curso de formação, dever-se-á fazer o seguinte exercício no final de todo o 

currículo. O objetivo principal deste exercício é promover uma reflexão pessoal sobre um 

conjunto de tópicos ou competências-chave que são fundamentais para a função dos 

Conselheiros para a Inclusão Social.  

Não há respostas erradas e os resultados irão dar uma ideia geral da posição do grupo e de 

cada conselheiro individual, bem como das competências que terão sido consolidadas durante 

a formação.  

 

Avaliação  

 
Todos têm competências 

Objetivos 

 

Garantir que as pessoas estão cientes das suas próprias competências. 

Desenvolvimento   

 

1. Relembre aos participantes que o “Círculo de Competências” se destina a 
assinalar as competências pessoais e que todos os participantes deverão refletir 
de forma sincera por si próprios. (Cf. Folha de Exercícios 1); 

2. Atribua um autocolante de cor diferente a cada participante; 
3. Lembre o exercício que foi feito no início da formação e que agora irão ver se 

houve alguma mudança, seja porque as pessoas tenham adquirido 
competências ou descoberto que teriam competências que ainda não 
conheciam. Reforce novamente que ninguém será julgado com base no lugar em 
que for colocado, uma vez que o exercício se destina principalmente à reflexão 
individual.   

4. Peça ao grupo que olhe para as folhas que preencheu no início da formação. 
Peça-lhes que coloquem agora novos autocolantes relativamente ao local onde 
se posicionam para as diferentes questões. Por exemplo: se estiverem 
completamente de acordo com a afirmação, poderão colar um autocolante 
perto do centro do círculo; se acharem que não se lhes aplica de todo, o 
autocolante deverá ser colado longe do centro. Podem ainda colocá-lo algures 
no meio.  

5. Pergunte se algum dos participantes no grupo quer explicar a sua posição, mas 
não force ninguém a falar se essa pessoa não tiver vontade de o fazer. 
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Competências-chave para se ser um Conselheiro para a Inclusão Social:  

Eu sou… Eu sei… Eu acho… 

1. Uma pessoa com várias 
competências 

1. O que significa a inclusão 
social 

1. Que os profissionais dão 
valor à minha opinião 

2. Muito bom a cooperar 2. Quais são os meus direitos 
 

2. Que a minha família dá 
valor à minha opinião 

3. Bom a dar feedback ou 
conselhos 

3. Que as minhas experiências 
de vida são importantes 

3. Que sou parte da 
comunidade 

 
É possível acrescentar-se outras competências de acordo com o perfil ou as ideias dos 
participantes; por exemplo: 

 Eu sou bom a ajudar outras pessoas; 
 Eu sei como apresentar o meu ponto de vista; 
 Eu acho que as minhas experiências de vida podem ajudar as outras pessoas. 

O exercício pode ser desenvolvido de forma individual por cada formando ou 
coletivamente por todo o grupo. No caso da segunda opção, a folha de exercícios deverá 
ser impressa em grande formato ou o formador pode optar por desenhar o “Círculo de 
Competências” num quadro ou numa folha de flip-chart.   
Decida qual será a melhor alternativa de acordo com o perfil dos participantes.  

Reflexão 

 

Estas questões particulares deverão orientar a reflexão no final da formação (depois da 
conclusão de todos os módulos). O formador pode adaptar as questões ao perfil do 
participante.  

 As suas posições alteraram-se de alguma forma desde a primeira vez em que 
refletiu sobre estas questões? 

 Adquiriu novas competências? 
 Houve áreas nas quais se terá subestimado? 
 Aprendeu algo acerca de si próprio e dos outros? 
 Foi difícil passar por este processo? 

Duração 

 

1 hora 

Recursos recomendados  

 

Folha de exercícios 1 e autocolantes coloridos.  
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 Folha de Exercícios 1: Todos têm Competências   
 

 

Escolha um autocolante colorido e registe as suas 

competências-chave.   

Terá de pensar acerca de quem é (características pessoais), 

do que sabe (competências e capacidades) e do que acha 

(sentimentos) em relação a ser um Conselheiro para a 

Inclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu acho… 

Eu sou… 

Eu sei… 
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5. Modelo de Certificado 
 

 

                                                         

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

 

Certificado de Conselheiro para a Inclusão Social 

 

CERTIFICADO 

Projeto da UE 

COESI (Mudar as Organizações para Promover a Inclusão Social)  

Número de referência: 2017-1-AT01-KA204-035102 

 

 

Destina-se o presente certificado a atestar que  

 

______________________________________________________________ 

 

participou na Formação COESI Conselheiros para a Inclusão Social (com 28 horas de duração)  

 

 

 

(Selo e assinatura do representante da organização) 
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