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Centro Cultural Olga Cadaval - Sintra 

PROGRAMA 10 novembro 

8h00 - 9h30 Abertura do Secretariado 
9h30-10h00 Acolhimento aos Participantes 

10h00 -10h30 Sessao de Abertura 
Basflio Horta (Presidente da Camara Municipal de Sintra) 
Ana Sofia Antunes (Secretaria de Estado da lnclusao das Pessoas com Deficiencia) 
Lufsa Beltrao (Presidente da Pais em Rede) 

10h30 -11h00 0 Projeto Sintra lnclui (apresentac;ao de video) 
Rui Pereira (Vice-Presidente da Camara Municipal de Sintra) 
Lucia Canha e Celia Fernandes (Pais em Rede) 

11h00 -12h00 Quando encontrar e resposta (dinamica) 
Luzia Lima-Rodrigues 

12h00 -12h30 Visita a exposic;ao Respostas na Comunidade e lmagina La 
Hall do Centro Cultural Olga Cadaval e Hall do MUSA 

12h30 -14h30 Pausa para almoc;o 

14h30 -17h00 WORKSHOPS 

1. E quando aprender e a meta?
A educa9ao para a vida: Partir da lnterven9ao Precoce para a idade adulta. Neste workshop serao discutidos
os caminhos possiveis, no sentido de se alcanc;ar uma escola em que se ensina e aprende numa dialetica que
humaniza alunos, professores e pais e se garantem as condi96es para uma real presenc;:a e participa9ao na
comunidade ao longo da vida.
Dinamizadores: Manuela Gomes e Teresa Aguiar
MUSAI Cave

2. E quando a comunidade e resposta?
Neste workshop sera discutido o papel das autarquias e das entidades da comunidade em geral, na constru9ao
das redes comunitarias de apoio a inclusao das pessoas com deficiencia ou incapacidades e partilhadas linhas
de a9ao possiveis e ja testadas na promo9ao de uma vida independente.
Dinamizadores: Manuela Ralha e Rogerio Roque Amaro
Centro Cultural Olga Cadaval I Sala Ensaio

3. E se o diferente fosse eu?
Neste workshop discute-se o olhar dos profissionais e da comunidade face a pessoa com deficiencia e aos
apoios que lhe sao proporcionados. A resposta dos servic;os, (primeiros cuidados de saude, acessibilidades,
transportes, educa9ao, formac;ao, acesso ao mercado de trabalho, frui9ao de tempo-livre), devem estar na linha
da promo9ao do desenvolvimento da pessoa com deficiencia, sob a visa.a do planeamento centrado na pessoa,
condi9ao para uma vida independente.

Dinamizadores: Mario Pereira e Rui Nascimento
MUSA I Sala Dorita

4. E se escolher fosse um direito?
Neste workshop debate-se a escolha coma uma capacidade que pode ser ensinada, dotando as pessoas com
deficiencia com ferramentas necessarias a um maior controlo sabre as suas vidas. Exploram-se alternativas
criativas para criar comunidades inclusivas e competentes que multiplicam as oportunidades de escolha
promovendo a auto-determina9ao.
Dinamizadores: David Rodrigues e Jorge Falcato
Audit6rio da lgreja de Santa Maria e Sao Miguel

5. E quando a lei sai do papel?
Sera possivel vitalizar as leis? Conseguir a articulac;ao entre o piano normativo e a pratica nos servi9os?
Partindo do principio de que ja existem as normas legais necessarias para sustentar o desenvolvimento de
uma sociedade responsiva e inclusiva, este workshop analisa caminhos para transformar a lei em ac;oes
criativas que enriquecem e dinamizam as comunidades.
Dinamizadores: Jeronimo de Sousa e Ana Paula Gomes
Biblioteca Municipal Casa Mantero I Sala Virgilio Ferreira

6. E a  familia?
Se nao apoiarmos as famflias, as sociedades embrutecem, a famflia e a celula da sociedade, vive nela e para
ela. Neste workshop parte-se para a busca de estrategias que promovam o envolvimento e o suporte das
familias das pessoas com deficiencia. Partilham-se experiencias que demonstram que o trabalho conjunto com
estas familias da origem a comunidades mais fortes e genuinas, onde ha lugar para todos e onde todos
ganham.
Dinamizadores: Luisa Beltrao e Celia Fernandes
MUSA I Sala da Clarab6ia

PROGRAMA 11 novembro 

8h00 - 9h00 Abertura do Secretariado 
9h00-9h30 Acolhimento aos Participantes 

9h30 -10h00 Apresentac;ao das sinteses dos workshops 
Eduardo Quinta Nova (Vereador do Pelouro da Solidariedade e lnovac;ao Social) 
Relatores de cada workshop 

10h00 -11h15 Conferencia 
A Apropria9ao dos Direitos pela Pessoa com Deficiencia e sua familia 
Laborinho Lucio (Mestre em Ciencias Jurfdico-Civilisticas pela Faculdade de Direito da Universi
dade de Coimbra; Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justi9a; Membro de varias 
associac;oes, entre outras, ligadas aos Direitos da Crianc;a; Presidente da Assembleia-Geral da 
Associa9ao Portuguesa para o Direito dos Menores e da Familia) 

11h15 -12h30 Debate 
Moderador: Mario Figueiredo (Jornalista) 

12h30-14h30 Pausa para almoc;o 

14h30 -15h15 Conferencia 
A lnclusao na Comunidade condi9ao de Qualidade de vida 
Miguel Angel Verdugo (Professor de Psicologia da Deficiencia no Departamento 
"Personalidade, Avalia9ao Psicol6gica e Tratamento" da Faculdade de Psicologia 
da Universidade de Salamanca) 

15h15 -16h15 Debate 
Moderador: Fernanda Freitas (Jornalista) 

16h15 -16h30 Pausa 

16h30 -11h00 Como tornar a comunidade uma resposta: Desafios para a ac;ao futura 

11h00 -18h00 Encerramento 
Entrega do Selo "Empresa lnclusiva" 
Entrega de Menc;ao as escolas participantes no projeto "Sintra lnclui" 

Basilio Horta (Presidente da Camara Municipal de Sintra) 
Luisa Beltrao (Presidente da Pais em Rede) 
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INSCRl<;OES E INFORMA<;OES: 
Telrn. 916 739 178 Email: quandoacornunidadeeresposta@gmail.com 
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Clique AQUI para aceder ao link

https://docs.google.com/forms/d/1qjXecksj7kTB4_LzZzIkzAV3n9HdLThBoqB27r_46Go/viewform?ts=57ce90f8&edit_requested=true



