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APRESENTAÇÃO DO PROJETO COESI  

 

O projeto COESI é sobre a inclusão social de pessoas com 

deficiência intelectual. 

 

Queremos saber como é que as organizações 

podem ajudar ou tornar mais difícil a inclusão social 

das pessoas com deficiência. 

Queremos saber onde e como as organizações 

precisam de mudar para promover a inclusão  

das pessoas com deficiência na sociedade.  

Queremos saber também  

o que a sociedade deve fazer e de que forma  

as organizações de apoio social devem mudar 

para se aproximarem das pessoas com deficiência.  

 

As organizações têm serviços que apoiam as pessoas com 

deficiência. 
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O que é que queremos saber?  

Queremos saber até que ponto  

as pessoas com deficiência que são apoiadas pelas organizações 

se sentem incluídas na sociedade. 

 

Que outras coisas queremos saber?  

Queremos saber em que áreas é que as organizações  

precisam de mudar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os pictogramas usados nesta brochura têm direitos de autor da 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V. 

Ilustrador: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel  

   



6 
 

O QUE É A INCLUSÃO SOCIAL? 

A inclusão social é  

ter a oportunidade de fazer  

as mesmas coisas que as outras pessoas.  

 

A inclusão social é ter os mesmos direitos.  

É também poder aprender e trabalhar.  

Conhecer pessoas. 

Tomar decisões.  

Votar e eleger.  

Sentir-se bem-recebido em qualquer lado.  

 

A inclusão social é as pessoas falarem diretamente connosco.  

Também é as pessoas reconhecerem e respeitarem  

as nossas necessidades.  

 

A inclusão social significa que se está ligado  

às outras pessoas de muitas maneiras.  

Significa que a cidade ou o sítio onde vivemos é 

acessível.  

Significa que podemos fazer as mesmas 

atividades que qualquer outra pessoa sem deficiência.  
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Todos queremos ter um papel ativo na comunidade.  

 

Uma comunidade é um grupo de pessoas. 

Podem viver todas no mesmo sítio. 

Podem ter todas os mesmos interesses. 

Uma comunidade pode ser uma cidade ou uma escola. 

Ou um bairro, uma freguesia ou um concelho. 

 

A inclusão social é poder participar na comunidade.  
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INCLUSÃO SOCIAL 
POR JOHN O'BRIEN  

 

John O'Brien é um grande defensor dos direitos  

das pessoas com deficiência. 

Ele tem escrito muito sobre um método especial  

chamado Planeamento Centrado na Pessoa (PCP).  

  

O Planeamento Centrado na Pessoa ajuda as organizações  

a perceberem as necessidades das pessoas com deficiência. 

Depois de saberem o que é importante para essas pessoas, 

podem planear melhor os serviços e o apoio que dão. 

O mais importante é lembrarem-se que o PCP é sobre  

o que as pessoas com deficiência querem para a sua vida. 

  

Inclusão social, como diz John O'Brien,  

significa ser parte da comunidade.  

Significa fazer coisas que constroem a comunidade. 

Significa fazer coisas que nos ligam às outras pessoas. 
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Significa: 

 Que fazemos coisas em conjunto.  

 Que temos oportunidade de estar com outras pessoas. 

 Que construímos a confiança. 

 Que se estamos envolvidos a fazer muitas coisas.  

 Que ajudamos os outros nas suas tarefas diárias. 

 Que nos divertimos todos juntos. 

Inclusão social, como diz John O'Brien, significa: 

 Ser respeitado 

 Ir aos mesmos sítios 

 Contribuir  

 Escolher 

 Pertencer. 

 

 

Participação Comunidade 

Ser Respeitado 

Papeis Sociais 
Valorizados 

Partilhar Lugares Comuns 

Presença na Comunidade 

Pertencer

Autonomia 

Escolher

Competência 

Contribuir 

Fazer a Diferença 

Apoiar Experiências Positivas
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O QUE NÃO É A INCLUSÃO SOCIAL? 

Às vezes,  

não nos deixam fazer coisas no sítio onde vivemos.  

 

Às vezes,  

é difícil fazermos coisas na nossa vila ou cidade. 

Não temos acesso. 

 

Às vezes,  

as pessoas não confiam nas nossas capacidades. 

As pessoas não acreditam que podemos ter responsabilidades.  

 

Às vezes,  

podemos não ter alguém que apoie, ajude e ensine.  

 

Às vezes,  

as pessoas protegem-nos demasiado.  

 

Às vezes,  

as regras que temos de cumprir parecem ser diferentes  

das regras para as outras pessoas.  
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Se alguma destas coisas acontece consigo,  

é provável que se sinta triste e aborrecido.  

É provável que se sinta excluído.  

 

 

As organizações que o apoiam podem ajudá-lo  

a ser mais independente.  

As organizações que o apoiam podem ajudá-lo  

a estar mais incluído na sociedade.  

Talvez as organizações que apoiam pessoas com deficiência 

precisem de mudar para existir inclusão social.  
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O QUE DIZEM AS PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA  
 

 

Perguntámos às pessoas com deficiência                                                         

o que é a inclusão social. 

Isto foi o que nos disseram.  

 

O que significa para mim estar socialmente incluído? 

Ser capaz de cozinhar sozinho.  

Ser ativo, fazer coisas e não ficar à espera sentado.  

Sentir que posso fazer coisas.  

Ser independente.  

Aprender sozinho.  

Comprar roupas e sapatos.  

Viajar sozinho.  

Passear sozinho. 

Comprar comida ou roupas ou outras coisas sozinho.  

Ir à farmácia para comprar medicamentos.  

Ir aos correios.  

Ir à missa e participar nela.  

Ser capaz de arranjar um emprego.  

Estar com as outras pessoas. 
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A inclusão social é tudo isto  

e estas coisas iriam fazer-me muito feliz.  

  

A inclusão social é também decidir sozinho  

quando e o que fazer. 

 

O que eu adoraria fazer:  

Eu adoraria aprender a  

levantar dinheiro sozinho e ir às compras.  

Eu adoraria ir surfar sozinho.  

Eu adoraria juntar-me a um grupo que fizesse renda 

para aprender a fazer renda.  

Eu adoraria juntar-me a eventos, ir ao cinema. 

Eu adoraria ir ao Centro de Saúde sozinho. 

Eu adoraria fazer compras.  

Eu adoraria juntar-me aos bombeiros voluntários.  
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COMO PODEM AS ORGANIZAÇÕES 
APOIAR A INCLUSÃO SOCIAL? 

 

A forma como um edifício é construído é importante.  

Por exemplo:  

Consegue sair do edifício onde vive e  

ir à rua ou cidade sem obstáculos?  

As rampas, os elevadores e as portas automáticas 

são muito importantes e devem existir.  

A entrada principal deve estar sempre aberta.  

A organização deve fazer com que nos sintamos em casa.  

 

É importante que toda a informação seja acessível e esteja 

disponível.  

Por exemplo:  

Costuma ser informado sobre o que se passa na 

comunidade? 

Essa informação é fácil de perceber?  

O acesso aos computadores, à Internet, aos telefones  

é muito importante e deve estar disponível. 
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É importante sermos capazes  

de comunicar de diferentes formas.  

Por exemplo: 

Precisa de utilizar métodos alternativos  

para a comunicação?  

As imagens, uma tabela de comunicação, os pictogramas,  

a língua gestual, o braille ou os materiais em leitura fácil  

são muito importantes e devem estar disponíveis.  

 

É importante que os profissionais o incentivem  

a aprender coisas novas.  

Por exemplo:  

Os profissionais encorajam-no a aprender  

a usar as redes sociais.  

As oportunidades de aprender coisas novas e  

desenvolver competências são muito importantes  

e devem existir. 

 

É importante que os profissionais saibam  

o que é o Planeamento Centrado na Pessoa  

e a inclusão social.  

Por exemplo:  

Dão-lhe apoio quando quer falar e expressar  

as suas necessidades e desejos.  

Conhecem-no bem e gostam de si tal como é. 

Os profissionais tentam compreendê-lo.  
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É muito importante que as organizações  

promovam atividades na comunidade.  

Por exemplo:  

Tem possibilidade de conviver  

com as pessoas da comunidade?  

É muito importante conversar com os nossos pares.  

Quando a organização está envolvida na comunidade,  

pode defender melhor os seus direitos  

e mudar a forma como as outras pessoas o veem. 

É assim que as outras pessoas podem  

aprender a conhecê-lo e a dar-lhe valor.  

Toda a gente tem direito a ter um papel ativo  

na comunidade da forma que quiser.  

 

Nós gostávamos de saber como é que se sente.  

A sua avaliação vai permitir-nos saber 

de que forma as organizações podem mudar  

para que se sinta socialmente incluído. 
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SOBRE O QUESTIONÁRIO  
PARA A INCLUSÃO 

Olá! 

Gostaríamos de conhecer melhor a organização que o apoia. 

De que forma é que a sua organização apoia a inclusão social?  

De que forma é que a organização o ajuda e lhe dá apoio?  

Ajude-nos a descobrir.  

Responda às perguntas.  

As suas respostas irão mostrar onde e como as organizações 

podem apoiar a mudança para melhor. 

 

Abaixo estão diferentes afirmações.  

Acha que se aplicam a si?  

Ou acha que são falsas no seu caso?  
 

Se a afirmação for verdadeira para si,   

faça um círculo à volta do smiley verde.  
 

Se for falsa,  

faça um círculo à volta do smiley vermelho.  
 

Se não tiver a certeza,  

ou se nunca tiver tido essa experiência, 

faça um círculo à volta do smiley amarelo.   
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QUESTIONÁRIO DA INCLUSÃO  

SER RESPEITADO  

 

significa… 

Que somos bem-vindos e respeitados na comunidade. 

Que damos valor às capacidades uns dos outros. 

Que pedimos a colaboração uns dos outros. 

Que somos incluídos na vida e nos acontecimentos do dia-a-dia. 

Que nos ajudamos uns aos outros a expressar as nossas ideias e 

sentimentos. 

Que podemos juntar-nos para decidir e agir  

no que nos diz respeito. 

 
 

1. Os profissionais falam comigo duma maneira positiva.  

 

 

 

 

2. Eles usam língua gestual, braille, imagens e 

materiais de leitura fácil quando é necessário. 
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3.  Os profissionais usam tecnologias de comunicação  

para falar com os utilizadores quando é necessário. 

A tecnologia de comunicação pode ser um computador  

com ecrã tátil, um rato adaptado, um teclado,  

ou uma tabela de comunicação. 

 
 

 

 

4. Recebo informações que são úteis para mim. 

Há reuniões entre as pessoas com deficiência e 

os profissionais. 

Por exemplo: 

Conversamos sobre a forma como fazer parte da 

comunidade. 

 
 

 

 

5. Posso desabafar com os profissionais e  

falar sobre os meus desejos e problemas.  

Eu sei que alguém me vai ouvir e ajudar. 
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6. Quando vou ao médico: 

Os profissionais encorajam-me a ser eu  

a falar com o médico. 

Eles ajudam o médico a compreender-me. 

Explicam-me o significado das palavras difíceis. 

Posso usar imagens ou informação em leitura fácil.  

 

 

 

 

 

7. Os profissionais encorajam-me a estar informado 

sobre a medicação.  

Explicam-me as informações sempre que eu quiser. 

 
 

 

 

8. Deixam-me ter a minha medicação comigo e  

a tomá-la sozinho.  
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9. Eu decido sozinho o que fazer no meu dia-a-dia. 

Por exemplo: decisões sobre o meu dinheiro,  

a comida, as roupas ou o tempo livre. 

  
 

 
10. Se estiver numa residência,  

os meus amigos podem ficar comigo  

durante a noite. 
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PARTILHAR OS MESMOS LUGARES  

significa… 

Fazer coisas normais com os outros cidadãos, 

vizinhos ou colegas de trabalho. 

Ser aceite pela comunidade. 

Não ser excluído da comunidade  

de forma nenhuma. 

Que as outras pessoas na comunidade  

me ajudam a desenvolver da melhor maneira. 

 

 
11. A organização conhece o meu direito  

a viver na comunidade, 

 independentemente do apoio que precise.  

  
 

 

12. Os profissionais defendem os meus direitos na 

comunidade. 

Por exemplo:  

Os profissionais sabem que tenho direito  

a pedir comida num restaurante ou  

a andar de autocarro sozinho. 
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13. Os profissionais ajudam-me a entender os preços 

e os horários.  

 

 

 

 

14. Posso viajar sozinho ou com o apoio de que preciso. 

 
 

 

15. A organização incentiva-me a ir à cidade,  

a outros lugares, à farmácia, a um bar  

ou ao banco sozinho ou com o apoio de que 

preciso.  

 
 

 

16. Quando tenho coisas para fazer fora da minha cidade,  

como visitar pessoas ou fazer compras,  

uso os transportes públicos ou peço a alguém que me leve.  
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17. Posso ir a um evento quando me 

apetece.  

Se não puder fazer isso sozinho,  

tenho a ajuda de alguém. 

 
 

 

18. Se não conseguir perceber bem  

um menu num restaurante, peço ajuda.  

 
 

 

19. Posso pedir a comida e as bebidas sozinho.  
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ESCOLHER  

 

significa… 

Eu saber muito bem o que é o melhor para mim. 

A minha vida ser boa e gratificante. 

Ser capaz de escolher e tomar  

as minhas próprias decisões. 

Ser capaz de resolver problemas. 

Poder controlar a minha vida.  

 
 

20. Consigo que me ajudem quando quero ou preciso, 

mesmo que precise ou queira  

muitas vezes. 

 

 
 
 
21. Tenho o acesso a todas as informações 

importantes para a minha vida. 

Sei muito bem onde encontrar  

essas informações.  
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22. Eu é que decido como gastar o meu dinheiro, ou parte 

do meu dinheiro. 

 
 

 

 Existe um elevador no prédio e eu uso-o  
de forma independente, 
 ou então peço ajuda aos profissionais,  
se precisar. 

 

 

 

 

23. Posso usar sem problemas as rampas que existem. 

Eu uso as rampas sozinho, ou então,  

se precisar de ajuda, peço aos profissionais.  

 
 

 

 

24. Posso andar sozinho fora de casa.  

Posso usar uma muleta ou uma cadeira de rodas  

ou ser ajudado por uma pessoa de apoio.  
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Posso escolher entre atividades desportivas, 
culturais ou religiosas na comunidade. 

    
 

 

 

25. Procuro informações usando a Internet. 

Ouço música, procuro novas receitas ou 

faço compras online. 

 
 

 

 

26. Os profissionais encorajam-me a aprender coisas novas, 

como por exemplo a usar software e novas aplicações.  

 
 

 

27. Posso escolher com quem quero estar  

no meu tempo livre.  

Posso ser amigo das pessoas que eu quiser.  

 



28 
 

PERTENCER  

significa… 

Que sou parte da comunidade. 

Que dependemos uns dos outros. 

Que tenho boas relações com os outros. 

Que confiamos e nos encorajamos uns aos outros. 

Que estabelecemos contactos, amizades e relações. 

 

 

28. A organização incentiva-me a participar nas eleições e 

votar como eu quiser.  

 
 

 

 

29. Posso ser membro duma associação local. 

A organização capacita-me para conhecer outros membros 

e falar com eles. 

 
 
 

   



29 
 

30. Tenho amigos na cidade onde moro.  

Posso telefonar-lhes ou encontrá-los quando quero.  

A organização incentiva-me a sair com eles.  

 
 

 

 

31. Os meus amigos podem visitar-me em casa,  

ou na residência, ou no meu trabalho. 

 

 

 

 

32. Eu conheço e uso as redes sociais.  

Tenho uma conta no Facebook ou no Instagram.  

 

 

 

 

33. Os profissionais dão-me conselhos sobre como criar um perfil. 
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34. Os profissionais falam comigo sobre os perigos das redes 
sociais.  
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CONTRIBUIR  

significa… 

Trabalhar naquilo em que sou capaz. 

Aprender coisas novas. 

Mostrar os meus talentos. 

Contribuir para a comunidade. 

As outras pessoas da comunidade verem e reconhecerem  

os meus talentos. 

 
 
 
35. A organização encoraja-me a ter um papel ativo  

na comunidade. 

 
 

 

36. Os profissionais apoiam-me na descoberta  

dos meus pontos fortes e competências. 
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37. A organização dá-me a possibilidade de trabalhar  

as minhas competências. 

 
 

 
38. Recebo apoio para encontrar coisas em que possa contribuir 

com os meus pontos fortes e competências.  

 
 

 

39. A organização fala comigo  

sobre as minhas responsabilidades na comunidade. 

 
 

 

40. A organização apoia-me  

para assumir um papel responsável na comunidade. 
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NQUADRAMENTO LEGAL  
 

41. Eu conheço a Convenção  

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  

Sei o que ela diz. 

 

 

 

 

42. Na organização, falamos muito sobre direitos.  

 

 

 

 

43. Eu falo sobre direitos com os meus pares, 

colegas e profissionais.  

 

 

 

44. Conheço bem os meus direitos.  
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45. A organização informa a minha família  

ou outras pessoas que me ajudam  

sobre os meus direitos. 
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APOIO 

46. Os profissionais ajudam-me a tomar decisões  

nas coisas que me afetam.  

Por exemplo:  

Se não sou bom com dinheiro,  

sou ajudado por uma pessoa de apoio.  

 É assim que, mesmo com a minha dificuldade,  

posso decidir sozinho o que faço com o meu dinheiro. 

 

 
 

47. A organização é ativa na comunidade.  

Toda a gente conhece a nossa organização. 

 

 

 

48. A organização ajuda-me a convidar a minha família,  

amigos ou outras pessoas  

para o círculo de apoio. 
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O círculo de apoio é um grupo de pessoas que a pessoa com 

deficiência escolhe para se reunirem com ela. Este grupo ajuda a 

pessoa a tomar decisões sobre a sua vida, a saber o que quer e 

como alcançar esses objetivos. 
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NÍVEL ORGANIZACIONAL 
 

51. O diretor e os profissionais estão a trabalhar  

para eliminar os obstáculos na comunidade.  

 
 

 

52. A organização sensibiliza a comunidade para que me respeite. 

 

 

 

53. A organização apoia a comunidade  

para que ela use linguagem simples.  

Por exemplo,  

os profissionais ajudam-me a falar  

com as pessoas.  
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54. Eu sei que a nossa organização participa  

nos projetos comunitários. 

Nós cooperamos com outras organizações. 

 
 

 

55. Os profissionais identificam os meus desafios ou problemas  

e ajudam-me a encontrar soluções. 

 
 

 

56. A organização promove a autorrepresentação  

dos seus clientes/utentes. 

As pessoas com muitas dificuldades também participam. 

 

 

 

57. Os profissionais mostram interesse  

no que eu quero fazer na comunidade. 
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58. As famílias podem participar em várias atividades 

promovidas pela organização.  
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CONCLUSÃO 
 

Obrigado por dizer o que pensa.  

Obrigado pelo seu tempo.  

Obrigado por fazer parte desta pesquisa.  

Ajudou-nos muito.  

Vamos ver com atenção todas as suas respostas.  

Vamos analisar a sua opinião sobre a organização.  

Vamos descobrir: 

 do que precisa para estar incluído na comunidade 

 o que falta às organizações e comunidades 

 quais são as mudanças que as organizações têm de fazer 

Vamos dar sugestões às organizações sobre o que devem fazer.   

Vamos dizer as nossas ideias às pessoas responsáveis.  

Vamos motivá-las. 
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DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
 

Pode ler sobre os direitos nestes documentos:  

 

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  

SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

A Convenção diz  

o que os países devem fazer  

para garantir que as pessoas com deficiência  

sejam incluídas na sociedade.  

A Convenção diz, por exemplo,  

o que os países devem fazer nestas áreas: 

 Igualdade e não-discriminação (Artigo 5) 

 Sensibilização (Artigo 8) 

 Acessibilidade (Artigo 9) 

 

Também diz que os países têm falar com 

as pessoas com deficiência e com as pessoas que as apoiam.  

As pessoas com deficiência são quem melhor sabe  

o que é bom para elas.  

A Convenção foi escrita pela Organização das Nações Unidas,  

a ONU.  

A ONU é uma grande organização mundial.  
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UNIÃO EUROPEIA  

 

A União Europeia tem regulamentos e recomendações.  

Vários países assinaram documentos conjuntos.  

Os documentos dizem como é possível melhorar as vidas  

das pessoas com deficiência.  

Um desses documentos é a  

Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020.  

Há 8 áreas principais nas quais é preciso agir  

quando se trata dos direitos das pessoas com deficiência: 

 Acessibilidade 

 Cooperação 

 Igualdade 

 Emprego 

 Educação e formação 

 Proteção social 

 Saúde 

 Ações externas 
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O Conselho da Europa também lida  

com os direitos das pessoas com deficiência.   

Este Conselho criou a Carta Social Europeia.   

Esta Carta diz que as pessoas com deficiência  

devem ter as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas.  

 

Devem ser capazes de ser independentes.  

Devem poder ter um papel ativo na comunidade.  

O Conselho da Europa criou um plano  

sobre como melhorar vida das pessoas com deficiência.  

Este plano chama-se Plano de Ação para a Deficiência do 

Conselho da Europa 2017-2023.  

O plano é parecido com Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência.  
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