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Módulo 1: Quadro Europeu para pessoas com deficiências 

Introdução 
 

Primeiros passos - ‘Igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência’ 

Grandes conquistas foram alcançadas desde 1959, quando as atividades relacionadas com a 
deficiência foram iniciadas no Conselho da Europa no âmbito do Acordo Parcial no Campo Social e de 
Saúde Pública. A recomendação histórica de 1992 sobre uma política coerente para pessoas com 
deficiência influenciou o estabelecimento de normas e a formulação de políticas em nível nacional e 
europeu durante vários anos. 

Em 1996, a Comissão Europeia publicou uma comunicação intitulada "Igualdade de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiência - Uma Nova Estratégia da Comunidade Europeia para a Deficiência". 

Em 1998, a Comissão Europeia adoptou um Código de Boas Práticas para o Emprego de Pessoas com 
Deficiência e, em Maio de 1999, os parceiros sociais adoptaram formalmente uma Declaração 
Conjunta sobre o Emprego de Pessoas com Deficiência. 

Posteriormente, foi adoptado um programa de acção de combate à discriminação (2001-2006) para 
estimular a introdução de medidas específicas de combate à discriminação. Como medida adicional, 
em Maio de 2001, o Comissário Europeu para os Assuntos Sociais exortou o Conselho Europeu a 
dedicar o ano de 2003 às pessoas com deficiência. 

À medida que a UE prestava mais atenção à situação das pessoas com deficiência, a questão da base 
jurídica sobre a qual iria introduzir uma verdadeira política da UE em matéria de deficiência tornou-se 
cada vez mais importante. 

 

Plano de Ação para Deficientes do Conselho da Europa 2006-2015 

Participação plena e ativa na sociedade, igualdade de oportunidades, não discriminação, vida 
independente na comunidade local, em suma: cidadania plena para todas as pessoas com deficiência. 
Esses são os principais objetivos do Plano de Ação para Deficientes do Conselho da Europa 2006-2015. 

O Plano fornece uma estrutura de referência de dez anos para a política e legislação de deficiência 
com base nos direitos humanos e na não discriminação, um roteiro para ajudar os nossos estados 
membros a projetar disposições sob medida para deficientes que sejam de última geração e 
igualmente, sustentáveis, um plano em relação ao qual todos os programas atuais e futuros para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência terão que ser mensurados. Suas quinze 
linhas de ação principais cobrem quase todos os aspectos da vida e seus cinco aspectos denominados 
transversais olham de forma horizontal para certos grupos de pessoas com deficiência que têm 
necessidades especiais ou enfrentam dupla discriminação. No total, o Plano contém mais de 40 
objetivos e mais de 160 ações específicas a serem realizadas pelos Estados membros.  
https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015  

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015
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No desenvolvimento de iniciativas da UE sobre os direitos das pessoas com deficiência, é importante 
considerar estes quadros jurídicos e políticos abrangentes: 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é um tratado 
internacional de direitos humanos que estabelece que todas as pessoas com deficiência devem gozar 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Esclarece que todas as pessoas com 
deficiência têm o direito de participar da vida civil, política, económica, social e cultural da 
comunidade, como qualquer outra pessoa. 

A Convenção diz o que as autoridades públicas e privadas devem fazer para garantir e promover o 
pleno gozo desses direitos por todas as pessoas com deficiência. A Convenção foi adotada em 2006 
pelas Nações Unidas e tornou-se o tratado de direitos humanos mais rapidamente ratificado do 
mundo. Foi também o primeiro tratado internacional de direitos humanos ratificado não apenas por 
países, mas também por uma organização regional - a União Europeia. 

Todos os Estados-Membros da UE e a União Europeia ratificaram este importante quadro jurídico. Ao 
participar na Convenção, a UE está empenhada em implementar e promover a plena realização de 
todos os direitos humanos para todas as pessoas com deficiência, através da adoção de novos 
instrumentos políticos (legislação, políticas e programas) e da revisão das políticas existentes a fazer 
certificar-se de que respeitam os direitos humanos das pessoas com deficiência.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html  

 

Carta Europeia dos Direitos Fundamentais 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a Carta) reúne os direitos fundamentais de 
todas as pessoas que vivem na UE. A Carta é juridicamente vinculativa na UE. Significa que todas as 
instituições e órgãos da UE, incluindo os governos nacionais, devem respeitar os direitos contidos na 
Carta ao redigir a legislação e as políticas da UE. A nível nacional, os decisores políticos devem respeitar 
a Carta ao implementar a legislação da UE. 

A Carta afirma que “a UE reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem 
de medidas destinadas a garantir a sua independência, integração social e profissional e participação 
na vida da comunidade” (artigo 26.º). Também proíbe qualquer discriminação com base na deficiência 
(artigo 21). 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf  

 

Estratégia Europeia de Deficiência 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Para ajudar a implementar a CDPD, a Comissão adotou a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-
2020. Para continuar as suas actividades, a UE publicou uma ‘Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020 ′ para permitir que as pessoas com deficiência gozem plenamente dos seus direitos e 
participem na sociedade e na economia em pé de igualdade com os outros. 

A estratégia europeia para a deficiência 2010-2020 visa promover uma Europa sem barreiras e 
capacitar as pessoas com deficiência para que possam usufruir dos seus direitos e participar 
plenamente na sociedade e na economia. Descreve um conjunto de objetivos e ações para a 
implementação da política de deficiência. Baseia-se na Carta dos Direitos Fundamentais da UE e 
complementa a Estratégia Europa 2020 e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD) a nível da UE. Também apoia os Estados-Membros na implementação da 
Convenção. 

À medida que a estratégia chega ao fim, a Comissão deu início ao processo de avaliação em 2019. 

Áreas prioritárias 

A estratégia europeia para a deficiência 2010-2020 centra-se em ações em oito áreas prioritárias: 

✰ acessibilidade: tornar bens e serviços acessíveis para pessoas com deficiência e promover o 
mercado de dispositivos assistivos; 

✰ participação: garantir que as pessoas com deficiência usufruam de todos os benefícios da 
cidadania da UE, remover as barreiras à igualdade de participação na vida pública e nas 
atividades de lazer, promover a prestação de serviços comunitários de qualidade; 

✰ igualdade: combate a discriminação com base na deficiência e promove a igualdade de 
oportunidades; 

✰ empregabilidade: aumentar a participação das pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho, onde atualmente estão sub-representadas; 

✰ educação e formação: promova a educação inclusiva e a aprendizagem ao longo da vida para 
formandos e formandos com deficiência. A igualdade de acesso à educação de qualidade e à 
aprendizagem ao longo da vida permite que as pessoas com deficiência participem 
plenamente da sociedade e melhorem sua qualidade de vida; 

✰ proteção social: promover condições de vida dignas, combater a pobreza e a exclusão social; 
✰ saúde: promover a igualdade de acesso aos serviços de saúde e instalações relacionadas; 
✰ ação externa: promover os direitos das pessoas com deficiência nos programas de 

alargamento da UE e de desenvolvimento internacional. 
 

Iniciativas 

A Estratégia de Deficiência levou a iniciativas como 

✰ a Lei Europeia de Acessibilidade, que define os requisitos de acessibilidade para produtos e 
serviços e o Regulamento sobre os Direitos dos Passageiros com mobilidade reduzida 

✰ a diretiva sobre acessibilidade na Web, que tornará os sites públicos acessíveis a todos. Eles 
são grandes passos para uma melhor acessibilidade 

✰ o projeto do cartão de deficiência da UE, que torna mais fácil as pessoas com deficiência 
viajarem nestes Estados-Membros. Foi testado em 8 Estados-Membros e agora está em 
avaliação antes de continuar 
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✰ disposições do programa Erasmus + para permitir uma melhor mobilidade para 
formandos/estudantes com deficiência 

✰ a diretiva de saúde transfronteiriça 
✰ iniciativas educacionais para pessoas com deficiência, incluindo a Agência Europeia para 

Necessidades Especiais e Educação Inclusiva, bem como um grupo de estudo específico sobre 
deficiência e aprendizagem ao longo da vida 

✰ atividades de ação externa, como o financiamento de pelo menos mais de 400 projetos 
específicos para deficiência em mais de 100 países, principalmente em parceria com a 
sociedade civil, bem como em apoio aos esforços de governos parceiros para implementar e 
monitorizar a UNCRPD 

✰ um plano de ação de acompanhamento contendo 100 ações em todas as oito áreas cobertas 
pela estratégia 

Como o próximo período de programação se aproxima, aqui estão alguns comentários críticos e 
sugestões sobre pontos que precisam ser levados em consideração, não estruturalmente integrados 
na estratégia como facilitadores dos direitos humanos: Faltam referências para o nível de deficiência 
intelectual/múltiplo/severo – todo o documento de estratégia centra-se principalmente na situação 
específica das pessoas com deficiência física, dando uma imagem europeia unilateral. A União deve 
resolver o problema que compromete a qualidade dos serviços prestados e, em alguns casos, a sua 
disponibilidade deve ser a medida de resultado mais importante. Os utilizadores devem ser solicitados 
a fornecer comentários pessoais. 

O que deve vir a seguir: 

✰ Vida Independente  
✰ Qualidade de Vida  
✰ Prestadores de serviços para pessoas com deficiência e qualidade dos serviços 
✰ Formação de pessoal regular e especializado que trabalha com pessoas com deficiência  
✰ Sustentabilidade do financiamento para pessoas com deficiência  

 
deve ser uma prioridade da estratégia.  

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF  

 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento  

A UE financia uma vasta gama de projetos e programas que abrangem áreas como: desenvolvimento 
regional e urbano, emprego e inclusão social, agricultura e desenvolvimento rural, políticas marítimas 
e das pescas, investigação e inovação e ajuda humanitária. 

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são a segunda maior parte do orçamento da 
UE. Para 2014-2020, estes fundos têm como objetivo, entre outros, melhorar a acessibilidade, 
combater a pobreza e a exclusão social e aumentar as oportunidades de educação e emprego para 
pessoas com deficiência na UE. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
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O Regulamento Comum dos ESIF afirma que, ao usar dinheiro da UE, os Estados-Membros da UE não 
podem discriminar as pessoas com deficiência e devem garantir a acessibilidade. Estas duas condições 
(não discriminação e acessibilidade) têm de ser satisfeitas na preparação e implementação dos fundos. 
Organizações representativas de pessoas com deficiência precisam ser consultadas, envolvidas e 
receber apoio. Além disso, mais regras precisam ser seguidas ao usar dinheiro de fundos específicos 
da UE, como o Fundo Social Europeu, Desenvolvimento Regional Europeu, etc. Essas regras promovem 
os direitos das pessoas com deficiência e incluem a proibição de usar esses fundos para financiar 
instituições que prestam cuidado 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-
funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 

 

MELHORANDO A ACESSIBILIDADE A PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Lei Europeia de Acessibilidade 

A adoção da Lei Europeia de Acessibilidade (EAA) pelo Conselho da União Europeia segue-se à votação 
positiva do Parlamento Europeu em 13 de março de 2019. 

A Lei Europeia de Acessibilidade visa tornar vários produtos e serviços na União Europeia mais 
acessíveis para pessoas com deficiência. Pensa-se que mais de 80 milhões de pessoas na UE com algum 
grau de deficiência irão beneficiar com as novas regras. As empresas poderão fornecer serviços ou 
fabricar, vender ou importar produtos em toda a UE, beneficiando de requisitos uniformes a nível da 
UE. 

A Lei Europeia de Acessibilidade inclui requisitos de acessibilidade para os principais produtos e 
serviços, tais como: 

✰ computadores e sistemas operacionais 

✰ ATMs, máquinas de emissão de bilhetes e check-in 

✰ smartphones 

✰ Equipamento de TV relacionado a serviços de televisão digital 

✰ serviços de telefonia e equipamentos relacionados 

✰ acesso a serviços de mídia audiovisual, como transmissão de televisão e equipamentos 
relacionados ao consumidor 

✰ serviços relacionados ao transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros 

✰ serviços bancários 

✰ e-books 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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✰ e-commerce 

A diretiva também inclui requisitos de acessibilidade comuns na interface do utilizador e design de 
funcionalidade de produtos, bem como requisitos de acessibilidade mais específicos para alguns 
equipamentos eletrónicos de consumo. Para produtos de consumo abrangidos pela diretiva, a 
embalagem, as instruções de instalação e outras informações do produto devem estar acessíveis. 

No caso dos serviços, existem alguns requisitos comuns (por exemplo, em páginas da web) e, além 
disso, requisitos específicos do serviço. A diretiva exige que os serviços de apoio também sejam 
acessíveis. 

A acessibilidade europeia visa melhorar o funcionamento do mercado interno de produtos e serviços 
acessíveis, eliminando as barreiras criadas por regras divergentes nos Estados-Membros. As 
microempresas/menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios anual inferior a 2 milhões de 
euros/que prestam serviços estão isentas da directiva e as que fornecem produtos ficam isentas de 
algumas obrigações. No seu conjunto, a diretiva evita impor um “encargo desproporcional” económico 
aos operadores. 

As empresas beneficiarão de: 

✰ regras comuns de acessibilidade na UE que conduzam à redução de custos 

✰ comércio internacional mais fácil   

✰ mais oportunidades de mercado para seus produtos e serviços acessíveis 

 

Pessoas com deficiência beneficiarão de: 

✰ produtos e serviços mais acessíveis no mercado  

✰ produtos e serviços acessíveis a preços mais competitivos 

✰ menos barreiras no acesso a transporte, educação e mercado de trabalho aberto 

✰ mais empregos disponíveis onde a experiência em acessibilidade é necessária 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN  

 

COMBATE À DISCRIMNAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO  

Como é que a UE previne a discriminação no trabalho? 

A igualdade é um valor essencial da UE e a União possui algumas das leis anti-discriminação mais 
abrangentes do mundo. 

O princípio da igualdade existe desde os primeiros dias da UE, com o objetivo de garantir uma 
concorrência leal e a igualdade de tratamento no trabalho. O Tratado de Roma de 1957 exigia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN
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remuneração igual entre homens e mulheres pelo mesmo trabalho ou trabalho de igual valor. As 
primeiras diretivas de igualdade de gênero foram aprovadas na década de 1970. 

O Tratado de Amesterdão da UE, assinado em 1997, é um texto fundamental para promover a luta 
contra a discriminação na Europa. Enumera cinco áreas de discriminação, juntamente com a 
discriminação sexual, em que a UE pode agir: origem racial e étnica, religião ou crença, deficiência, 
orientação sexual e idade. 

 

As medidas da UE contra a discriminação 

Ao longo dos anos, a UE promulgou muitas leis contra a 
discriminação. Proíbem a discriminação com base no sexo, 
idade, religião ou crença, origem racial ou étcnica, deficiência 
ou orientação sexual. 

Este quadro legislativo da UE implementa o princípio da igualdade 
de tratamento, prevendo, por exemplo: 

✰ proteção contra tratamento desigual ao se candidatar a um emprego 

✰ proteção no local de trabalho contra abuso e assédio, incluindo intimidação, insultos ou piadas 

✰ proteção de qualquer avanço na carreira ou formação se for bloqueado por causa de 
discriminação. 

✰ proteção para trabalhadoras grávidas e mães que amamentam, incluindo direitos à licença-
maternidade e/ou parentalidade. 

 

 A legislação chave 

A Diretiva de Igualdade no Trabalho proíbe a discriminação com 
base na religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. 

Aplica-se à discriminação com base em características reais e de 
percepções. Todas essas leis da UE se aplicam a indivíduos, 
empresas de todos os tamanhos, associações, autoridades 
locais, governo e todas as outras organizações do setor público 
e privado. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj  

 

Qual o motivo que faz com que a UE tome essas medidas 

As pesquisas mostram que cerca de um em cada oito europeus se 
considera parte de um grupo em risco de discriminação. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj
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As muitas proteções da UE são a coisa certa a fazer: elas protegem 
os direitos humanos e representam valores importantes. Eles 
também fazem sentido do ponto de vista económico. Os 
muitos grupos protegidos pela legislação da UE contra a 
discriminação representam frequentemente uma fonte 
inexplorada de competências e talento. Eles podem contribuir 
para a diversidade geral, criatividade e moral no local de 
trabalho. Eles também podem impulsionar a imagem de uma 
empresa entre os seus funcionários, na comunidade e entre os 
clientes. 

 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

20 princípios e direitos - do direito a salários justos ao direito a 
cuidados de saúde; da aprendizagem ao longo da vida, um 
melhor equilíbrio entre vida profissional e familiar e igualdade 
entre os sexos e o rendimento mínimo: com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, a UE defende os direitos dos seus cidadãos num 
mundo em rápida mudança. 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais visa proporcionar direitos 
novos e mais eficazes aos cidadãos. Possui 3 categorias 
principais: 

✰ Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho 

✰ Condições de trabalho justas 

✰ Proteção e inclusão social 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

MAIS INICIATIVAS E AÇÕES DA UE - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

✰ A UE adotou uma diretiva em novembro de 2000 para promover a igualdade de tratamento 
no emprego e no trabalho. A diretiva reconhece que a falha em fornecer 'acomodações 
razoáveis' no local de trabalho pode constituir discriminação; 

✰ Após nove anos de debate, a UE adotou uma diretiva sobre transporte em 2001, que obriga os 
fabricantes de autocarros a fornecer acesso para pessoas com mobilidade reduzida; 

✰ Para incentivar as cidades a melhorarem a acessibilidade, a Comissão Europeia atribui prémios 
anuais às cidades mais acessíveis; 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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✰ Está a ser implementado um sistema europeu de cartões de deficiência em oito Estados-
Membros (Bélgica, Chipre, Estónia, Finlândia, Itália, Malta, Eslovénia e Roménia) e deverá 
permitir às pessoas com deficiência um melhor acesso à cultura, desporto e lazer; 

✰ As disposições do programa Erasmus + (2014-2020) promovem a mobilidade de estudantes 
com deficiência; 

✰ As pessoas com deficiência também beneficiam da Diretiva relativa aos cuidados de saúde 
transfronteiriços; 

✰ A revisão da Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual incentiva os fornecedores de 
serviços de comunicação a assegurar que os seus serviços se tornem gradualmente acessíveis 
às pessoas com deficiência visual ou auditiva. A Diretiva sobre acessibilidade na Web, que visa 
tornar os sítios Web dos organismos do setor público acessíveis a todos, e a nova Diretiva 
sobre a acessibilidade de bens e serviços são também aspetos essenciais na promoção da 
acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 
UM ADVOGADO - o Intergrupo de Deficiências 

O Intergrupo da Deficiência do Parlamento Europeu é um 
agrupamento informal de Membros do Parlamento Europeu 
que estão interessados em promover a política da deficiência. 
Fundado em 1980, é um dos maiores e mais antigos 
intergrupos do Parlamento Europeu. 

O Intergrupo tem desempenhado um papel fundamental na defesa 
e promoção dos direitos das pessoas com deficiência na UE. 
Esta nova legislatura oferece uma oportunidade para o 
Intergrupo manter sua posição instrumental na adoção de 
legislação favorável às pessoas com deficiência. 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-
parliament  

 
Outras informações 

A informação sobre a deficiência está disponível em várias 
publicações do Think Tank do Parlamento Europeu. Mais 
informações sobre as pessoas com deficiência estão 
disponíveis na página da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e nos sites O que a Europa faz por mim. 

A 3 de dezembro de cada ano, a Comissão Europeia, juntamente 
com o Fórum Europeu da Deficiência, organiza uma 
conferência para assinalar o Dia Europeu das Pessoas com 
Deficiência e 2019 marca o 27º aniversário deste dia. A 
conferência reúne tomadores de decisão, pessoas com e sem 
deficiência, especialistas, a mídia e outras partes interessadas. 
Paralelamente e em apoio às políticas nacionais, a União 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament
http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament


 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Europeia (UE) introduziu uma série de iniciativas, programas e 
estratégias para melhorar a situação das pessoas com 
deficiência ao longo de várias décadas. 

O conceito de vida independente (IL) 

O conceito de Vida Independente (IL) é muito mais antigo do que a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (‘CRPD’). Desempenhou um papel fundamental na 
elaboração da CDPD, especialmente o artigo 19, mas também está sustentando outros artigos, 
nenhum dos quais pode ser realizado sem IL. Ele especifica explicitamente que as pessoas com 
deficiência, independentemente do tipo e da gravidade de sua deficiência, têm o mesmo direito de 
viver de forma independente e de serem incluídas na comunidade. O artigo 19 estabelece o direito de 
escolher onde, com quem e como viver a vida. Isso permite a autodeterminação na qual o IL é baseado. 
Há um debate contínuo sobre independência vs. interdependência - IL não significa ser independente 
de outras pessoas, mas ter a liberdade de escolha e controle sobre a própria vida e estilo de vida. 
 
Vida independente (IL): 

A vida independente é a demonstração diária de políticas de deficiência baseadas nos direitos 
humanos. Uma vida independente é possível através da combinação de vários fatores ambientais e 
individuais que permitem que as pessoas com deficiência tenham controle sobre suas próprias vidas. 
Isso inclui a oportunidade de fazer escolhas e decisões reais sobre onde morar, com quem morar e 
como morar. Os serviços devem estar disponíveis, acessíveis a todos e prestados na base da igualdade 
de oportunidades, consentimento livre e informado e permitir às pessoas com deficiência flexibilidade 
na sua vida diária. Uma vida independente requer que o ambiente construído, transporte e 
informações sejam acessíveis, que haja disponibilidade de assistência técnica, acesso a assistência 
pessoal e/ou serviços baseados na comunidade. É necessário salientar que a vida independente é para 
todas as pessoas com deficiência, independentemente do sexo, da idade e do nível de necessidades 
de subsistência. 

Assistência Pessoal (PA): 

A Assistência Pessoal é uma ferramenta que permite uma vida independente. A assistência pessoal 
deve ser fornecida com base na avaliação das necessidades individuais e dependendo da situação de 
vida de cada indivíduo. As taxas alocadas para assistência pessoal a pessoas com deficiência devem 
estar em linha com as taxas salariais vigentes em cada país. As pessoas com deficiência devem ter o 
direito de recrutar, formar e gerir assistentes pessoais com apoio adequado, devendo ser elas as que 
optam pelo modelo de emprego mais adequado às suas necessidades. As alocações de assistência 
pessoal geralmente cobrem os salários de assistentes pessoais e outros custos de desempenho, como 
todas as contribuições devidas pelo empregador, custos administrativos e apoio de pares para a pessoa 
que precisa de assistência. 

Por meio do comportamento em sociedade, do estado de saúde e do perfil psicológico, o assistente 
pessoal profissional apresenta garantias para o exercício de direitos e obrigações quanto ao cuidado e 
proteção às pessoas com deficiência. Um assistente pessoal trabalha diretamente com um ou mais 
indivíduos, para apoiá-los em vários aspectos de sua vida diária, para que possam vivê-la da maneira 
que escolherem. 
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O papel de um assistente pessoal é extremamente variado e não há dois empregos iguais. Alguns 
assistentes pessoais podem realizar, com formação adequada, certas tarefas relacionadas aos 
cuidados de saúde. Usar o modelo social ajuda a identificar soluções para as barreiras que as pessoas 
com deficiência enfrentam. Encoraja a remoção dessas barreiras dentro da sociedade, ou a redução 
de seus efeitos, em vez de tentar consertar a deficiência ou condição de saúde de um indivíduo. O 
modelo social é o modelo preferido para pessoas com deficiência e incentiva a sociedade a ser mais 
inclusiva. A personalização e o cuidado centrado na pessoa consistem na construção de um sistema de 
cuidado e suporte feito sob medida para atender às suas necessidades exclusivas. 

Desinstitucionalização (DI): 
A desinstitucionalização é um processo político e social, que prevê a mudança de cuidados 
institucionais e outros ambientes de isolamento e segregação para uma vida independente. A 
desinstitucionalização efetiva ocorre quando uma pessoa colocada numa instituição tem a 
oportunidade de se tornar um cidadão pleno e de assumir o controle de sua vida (se necessário, com 
apoio). Essencial para o processo de desinstitucionalização é o fornecimento de moradias acessíveis, 
acessibilidade na comunidade, acesso a serviços públicos, assistência pessoal e apoio de pares. 

Os Estados-Membros da UE devem estabelecer programas para desenvolver e reforçar as 
competências de vida quotidiana independentes das pessoas com deficiência, como oportunidades 
para desenvolver competências de vida independente, como cozinhar, fazer compras ou limpar, que 
não são desenvolvidas quando vivem em instituições institucionalizadas. Isso ajudará a equipar as 
pessoas com deficiência para a vida na comunidade. 

Recrutar novos funcionários e formar novamente os existentes é um componente essencial para 
incutir uma filosofia de vida independente nos serviços para deficientes. 

A desinstitucionalização também significa prevenir a institucionalização no futuro.  

Serviços baseados na comunidade (CBS): 
O desenvolvimento de serviços de base comunitária requer uma abordagem política e social e consiste 
em medidas políticas para tornar todos os serviços públicos, como habitação, educação, transporte, 
saúde e outros serviços e apoio, disponíveis e acessíveis através de configurações principais para 
pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência devem ser capazes de acessar os serviços e 
oportunidades convencionais e viver como cidadãos iguais. Devem existir serviços baseados na 
comunidade para eliminar a necessidade de serviços especiais e segregados, como instituições 
residenciais, escolas especiais, hospitais de longa permanência para cuidados de saúde, a necessidade 
de transporte especial porque o transporte regular é inacessível e assim por diante. As casas em grupo 
não são uma vida independente e, se já fornecidas, devem coexistir com outras opções de vida 
independente genuínas e com financiamento adequado. 

A Comissão da UE trabalhará e apoiará as atividades nacionais para: 
- conseguir a transição de cuidados institucionais para cuidados de base comunitária, incluindo a 
utilização de Fundos Estruturais e do Fundo de Desenvolvimento Rural para a formação de recursos 
humanos e adaptação de infraestruturas sociais, desenvolvendo esquemas de financiamento de 
assistência pessoal, promovendo boas condições de trabalho para cuidadores profissionais e apoio às 
famílias e informais carreiras. 

https://enil.eu/independent-living/definitions/ 
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-
living-ground-perspectives-summary_en.pdf 

 

O conceito de design universal  
O objetivo do design universal é desenvolver teoria, princípios e soluções que permitam a todos usar 
as mesmas soluções físicas na medida do possível, sejam edifícios, áreas externas e meios de 
comunicação ou utensílios domésticos. 

O desenho universal e a finalidade do conceito podem ser definidos da seguinte forma:  

"Design universal é o design de produtos e ambientes a serem utilizados por todas as pessoas, na maior 
medida possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado" 

"A intenção do conceito de design universal é simplificar a vida de todos, tornando produtos, 
comunicações e o ambiente construído mais utilizáveis por mais pessoas com pouco ou nenhum custo 
extra. O conceito de design universal visa todas as pessoas de todas as idades, tamanhos e habilidades 
. " 

O desenho universal opõe-se, ideológica e politicamente, a todas as soluções especializadas 
desnecessárias e estigmatizantes, sejam elas destinadas a pessoas com deficiência ou outros grupos 
da população. Status igual, tratamento igual e mérito igual são conceitos-chave.  

Design universal e igualdade de status 
No conceito de design universal, existe uma visão e uma tentativa concreta de planear e realizar todos 
os edifícios, ambientes e produtos de tal forma que possam - na medida do possível - ser usados por 
todos, por crianças e idosos, pessoas de diferentes tamanhos e capacidades, deficientes e não 
deficientes. Inerente a essas noções está o ideal de que todos tenham as mesmas possibilidades de 
participar em diferentes áreas da vida, por ex. educação, trabalho e lazer. Existe uma ambição 
claramente definida na ideologia e no trabalho prático com desenho universal que: todos os produtos, 
edifícios e arredores devem ser feitos para serem usados em igualdade de condições pelo maior 
número possível.  

Da Teoria à Prática 
A interação entre teoria e prática é sublinhada. Os sete princípios a seguir são centrais para ilustrar o 
design universal: 

1. Uso equitativo. O design é útil e comercializável para pessoas com habilidades diversas. 

2. Flexibilidade de uso. O design acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais. 

3. Uso simples e intuitivo. O uso do design é fácil de entender, independentemente da experiência do 
utilizador, conhecimento, habilidades linguísticas ou nível de concentração atual. 

4. Informações perceptíveis. O design comunica as informações necessárias de forma eficaz ao 
utilizador, independentemente das condições ambientais ou das habilidades sensoriais do utilizador. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
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5. Tolerância a erros. O design minimiza os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou 
não intencionais. 

6. Baixo esforço físico. O design pode ser usado de forma eficiente e confortável e com o mínimo de 
fadiga. 

7. Tamanho e espaço para abordagem e uso. Tamanho e espaço apropriados são fornecidos para 
abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo do usuário, 
postura ou mobilidade. 

O Mandato de Padronização 473 para incluir “Design for All” em iniciativas de padronização relevantes 
emitidas pela Comissão Europeia em 2010 visa abordar a inclusão da acessibilidade no processo de 
fabricação de bens manufaturados e provisões de serviços seguindo a abordagem de design for all. 
Este mandato não deve fornecer um padrão sobre um tópico específico, mas sim revisar diferentes 
padrões relacionados ao ambiente de construção, tecnologias de informação e comunicação, saúde e 
cuidados de longo prazo, meio ambiente, transporte e embalagem, bens domésticos, desporto e lazer 
e encontrar uma forma de ajudar os fabricantes e prestadores de serviços a levar em consideração as 
necessidades das pessoas com deficiência ao projetar os seus produtos e serviços. 

http://www.edf-feph.org/design-all 

https://www.independentliving.org 

 
Referências e links úteis: 
 

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-
disabilities  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R138
1 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easp
d_position_on_the_eds.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-
disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm 

disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-
persons-disabilities 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-
and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en 

https://www.independentliving.org/
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:F
IN:en:PDF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-
economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação 
[comunicação] reflete apenas as opiniões do autor, sendo que a Comissão Europeia não 
pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela 
contidas. 



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Módulo 1: Quadro Europeu para pessoas com deficiências 

Currículo de Formação:  

EMPREGO, MULHERES E DEFICIÊNCIA - VIDA INDEPENDENTE 

1. Objetivo da formação 

O objetivo da formação é fornecer às formandas, ou seja, mulheres com deficiência, ferramentas para 
conhecerem os seus direitos e os recursos existentes na UE para as mesmas no que diz respeito à 
garantia da sua vida independente e ao acesso ao emprego. 

Também conceitos de vida independente e papel e função do assistente pessoal, conceitos e recursos 
fundamentais para facilitar a inclusão social das pessoas com deficiência em geral e das mulheres com 
deficiência. 

O conceito de Vida Independente enfatiza a ideia de que as pessoas com deficiência são os melhores 
especialistas em suas próprias necessidades, tendo uma perspectiva crucial e valiosa para contribuir e 
merecendo oportunidades iguais de decidir como viver, trabalhar e participar de suas comunidades, 
particularmente no que se refere a serviços que afetam fortemente as suas vidas cotidianas e o acesso 
à independência. 

Além disso, ferramentas de autoavaliação de deficiências e capacidades são introduzidas para definir 
quais são as suas reais necessidades e o que precisam para tornar possível o seu acesso a um emprego 
ou à melhoria de seu local de trabalho. 

2. Palavras-chave e frases 

Os tópicos principais deste módulo são: direitos fundamentais, Estratégia Europeia para a Deficiência, 
acessibilidade a produtos e serviços, Pilar Europeu dos Direitos Sociais, vida independente, assistente 
pessoal, Rede Europeia de Vida Independente e acessibilidade no local de trabalho. 

 

3. Objetivos 

Os objetivos do módulo ajudam mulheres com deficiência: 

✰ Conhecer os direitos fundamentais das pessoas com deficiência e o seu enquadramento a nível 
europeu  

✰ Saber o que a UE diz sobre a deficiência e como as mulheres com deficiência podem alcançar 
a inclusão social e uma vida independente. 

✰ Introduzir o papel do assistente pessoal como meio de conseguir acessibilidade no local de 
trabalho, inclusão social e, em última instância, uma vida independente. Identificar esse papel 
como uma nova geração de empregos. 

✰ Capacitar mulheres com deficiência no planeamento das necessidades de Assistência 
Pessoal/acessibilidade ao trabalho: autoavaliação das aptidões e competências que as 
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mulheres possuem e também detectar outras que precisam adquirir ou melhorar para ter 
acesso ao emprego e à vida independente. 
 
 

4. Resultados de aprendizagem 

Como resultado desta formação, os formandos poderão compreender como a UE defende os seus 
direitos. Aprendem os objetivos mais importantes da UE para a inclusão social das pessoas com 
deficiência e, especificamente, das mulheres com deficiência. 

Os estagiários desta formação aprendem o conceito de acessibilidade, vida independente e assistente 
pessoal. 

As mulheres que frequentam a formação adquirem competências para o planeamento das suas 
necessidades de assistente pessoal e de acesso ao emprego. Além disso, estão a desenvolver as suas 
competências para a autoavaliação da sua deficiência: detectando quais as suas competências para 
encontrar um emprego e quais as que precisam de melhorar ou adquirir. 

Além disso, conhecem o papel do assistente pessoal de uma dupla perspectiva: como meio para sua 
vida independente e como uma nova oportunidade de emprego. 

 

5. Conteúdo do curso 

1. Introdução ao quadro europeu para pessoas com deficiência  

1.1. Igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência 

1.2. Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

1.3. Estratégia Europeia de Deficiência 

1.4. Melhorar a acessibilidade a produtos e serviços para pessoas com deficiência 

1.5. Combate à discriminação no local de trabalho 

1.6. Mais iniciativas e ações da UE – assistência a pessoas com deficiência  

 

2. Acessibilidade e vida independente 

2.1. Papel e funções do assistente pessoal 

 

3. Autoavaliação para uma vida independente 

3.1. Autoavaliação da minha deficiência 

3.1.1.  Minhas competências e necessidades 

3.2. Necessidades de planeamento para assistente pessoal 
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6. Horas de aprendizagem 

As horas de aprendizagem para este módulo devem ser flexíveis, dependendo do país e das 
necessidades observadas em cada grupo. Seria desejável um total de 15 horas organizadas em 5 
sessões de 3 horas.  

 

7. Métodos de ensino e aprendizagem 

Métodos de formação: seminários e workshops, discussões em grupo e envolvendo toda a turma e 
trabalhos práticos independentes. 

 

8. Métodos de avaliação 

Após cada sessão, o formador irá avaliar os conhecimentos do formando. O conhecimento será 
avaliado por meio de perguntas de acompanhamento que incluem a autoavaliação do formando e o 
seu trabalho realizado de forma independente. Uma vez que é sempre necessário que as mulheres, e 
as pessoas em geral, aprendam a comunicar mais e a avaliar a situação, a inclusão da autoavaliação na 
formação é fundamental. Além disso, os formandos adultos não devem ser avaliados por notas. 

Assim, seria aconselhável avaliar os formandos da seguinte forma - adquiriu /necessita melhorar. É 
assim que as crianças são avaliadas nos primeiros anos de escola para não impactar negativamente a 
sua autoestima. A mesma abordagem deve ser usada ao fornecer Formação para mulheres com 
deficiência. 

 

9. Recursos  

Os recursos necessários são: uma aula de ensino ou instalações com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas recomendada pelas autoridades de saúde 
como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que vivemos. Precisamos de um computador 
com conexão à Internet, projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart.  
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10. Referências  

Visto que as referências usadas variam de país para país, elas precisam ser adaptadas para cada país 
específico. Aqui estão algumas referências úteis em inglês para conhecer o quadro europeu para 
pessoas com deficiência. Outros sites estão disponíveis em espanhol, mas podem ser substituídos por 
outros em outros contextos nacionais semelhantes.  

 
✰ 13TUhttp://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

✰ 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381  

✰ 13TUhttps://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf 

✰ 13TUhttps://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-

people/index_en.htm 

✰ 13TUdisabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

✰ 13TUhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester_en 

✰ 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

✰ 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

✰ 13TUhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

✰ 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

✰ 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 

Voluntariado e aprendizagem: 

✰ 13TUhttps://erasmusintern.org/  

✰ 13TUhttps://www.onlinevolunteering.org/en 

 

Estrutura da UE: 

✰ 13TLei Europeia de Acessibilidade:U  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en  

✰ 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

✰ 13TInclusão na EuropaU:  https://www.inclusion-europe.eu/ U13T  

 

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://erasmusintern.org/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.inclusion-europe.eu/
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11. ANEXO - PLANOS DE SESSÃO: (ver tabela em anexo) 

Unidade nº 1 / nome: Introdução ao quadro europeu para pessoas com deficiência 

 

Sessão nº 1: Introdução ao quadro europeu para pessoas com deficiência 

Duração esperada: 3 horas 

Objetivos Gerais: Ajudar as mulheres com deficiência: Conhecer os direitos 
fundamentais das pessoas com deficiência e o seu enquadramento a nível 
europeu; Para saber o que a UE diz sobre a deficiência e como as mulheres com 
deficiência podem alcançar a inclusão social e uma vida independente 

Recursos: uma sala de aula ou instalações com dimensões suficientes, um 
computador com ligação à Internet, um projetor e sistema de som, papel, lápis, 
marcador e quadro ou flipchart 

 

1.1.  Conceito de igualdade de oportunidades. Principais barreiras para a igualdade de 
oportunidades e recursos para removê-las. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Estão cientes das principais barreiras à igualdade de oportunidades em algumas áreas do quadro da UE 
(educação, formação, emprego, saúde, protecção social, lazer, serviços comunitários…). 

Podem encontrar alguns recursos para remover essas barreiras relativas à igualdade de oportunidades. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/on-line e discussão 
− Trabalho independente prático. 
− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). 
− Exercício de redação em grupo. 
− Exercício da web em grupo. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 
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O(A) formador(a) apresenta o tópico e organiza uma atividade para quebrar o gelo, escrevendo a 
palavra “BARREIRAS” no quadro e pergunta quais as barreiras que as formandas encontraram como 
mulheres com deficiência em sua vida diária. 

Quando terminam, passamos a discutir em que áreas podem ser inseridas: Trabalho, educação, saúde 
... etc. 

O(A) formador(a) classifica-as no quadro de acordo com estes tópicos/áreas. 

  

Questiona-as sobre o que significa o conceito de “igualdade de portunidades” e elas trabalham em 
pequenos grupos para responder a essa pergunta. 

 

O(A) formador(a)  explica o conceito. 

 

Em pequenos grupos, fazem um estudo de caso prático escrito sobre barreiras e fazem pesquisas online 
para encontrar a solução. 

 

Por fim, respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. 

O(A) formador(a) faz um resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo e preenche questionários individualmente, efetua uma 
pesquisa para avaliar a qualidade da formação. 

 

 

1.2. Direitos fundamentais das pessoas com deficiência: Direitos Civis e Políticos; Direitos 
económicos, sociais e culturais. Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecem os seus próprios direitos fundamentais como mulheres com deficiência na UE.  



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Interativo/face-a-face 

− Seminários e workshops online presenciais, discussões em grupo e envolvendo toda a turma e 
trabalhos práticos independentes. 

− (Produto: relatório de análise e solução de caso). 

− Exercício de redação em grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático.  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O(A) formador(a) apresenta o tópico e quebra o gelo escrevendo a palavra “DIREITOS” no quadro e 
pergunta quais os direitos que as formandas acham que têm como mulheres com deficiência. 

Ao finalizar, discutem em que área podem ser inseridas: Direitos Civis e Políticos; Direitos económicos, 
sociais e culturais. O(A) formador(a) classifica-os no quadro de acordo com estes temas. 

 

O(A) formador(a) explica os conceitos de direitos e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência por meio de um esquema no quadro. 

Em pequenos grupos, fazem um exercício escrito de estudo de caso sobre o tema e uma pesquisa online 
para descobrir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 

 Ao preencher um questionário individual sobre os conteúdos estudados, O(A) formador(a) faz um 
resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo e preenche questionários individualmente e também 
pesquisa para avaliar a qualidade do treinamento. 

 

 

1.3. Acessibilidade a produtos e serviços para pessoas com deficiência 
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Resultados de aprendizagem:  

 

Identificam e utilizam alguns produtos e serviços para Pessoas com deficiência.  

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O(A) formador(a) apresenta o tema e quebra o gelo escrevendo as palavras “PRODUTOS” e SERVIÇOS 
”no quadro e pergunta quais os produtos e serviços que as formandas usam e precisam como pessoas 
com deficiência nas suas vidas diárias e como os obtêm. 

Quando terminam, discutem em que áreas podem ser inseridas: Trabalho, educação, saúde ... etc. 

O(A) formador(a) classifica-as no quadro de acordo com estes temas. 

O(A) formador(a) pergunta o que significa “acessibilidade a produtos e serviços” e trabalham em 
pequenos grupos para responder a essa pergunta. 

O(A) formador(a) explica o conceito de Acessibilidade a produtos e serviços para pessoas com 
deficiência através de um esquema no quadro e exemplos. 

Em pequenos grupos, fazem um exercício escrito de estudo de caso sobre acessibilidade a produtos e 
serviços para pessoas com deficiência e uma pesquisa online para encontrar alguns produtos e serviços. 

Por fim, respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. O(A) formador(a) faz 
um resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
realizada. 
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1.4. Acessibilidade a produtos e serviços para pessoas com deficiência 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas estão cientes da discriminação por deficiência no seu local de trabalho e na sua vida diária. 

Elas identificam alguns tipos de discriminação por deficiência no local de trabalho sobre acessibilidade, 
recrutamento, demissão, contratação, formação, atribuições de trabalho, promoções, salários, 
benefícios, dispensa, licença e todas as outras atividades relacionadas ao emprego. 

As formandas encontram  maneiras de resolver essas questões. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O(A) formador(a) apresenta o tópico e quebra o gelo escrevendo as palavras “DISCRIMINAÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO” no quadro e pergunta que tipo de discriminação, devido à sua deficiência viram 
ou sentiram no local de Trabalho ao longo  dasua vida diária. 

 

Quando terminam, discutem em que áreas podem ser incluídos: acessibilidade, recrutamento, 
contratação, formação, atribuição de funções ... etc. O(A) formador(a) classifica-os no quadro de acordo 
com estes temas. 

 

O(A) formador(a) pede-lhes exemplos de discriminação no local de trabalho e como lutar contra essa 
realidade e as formandas trabalham em pequenos grupos para responder a esta pergunta. 
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O(A) formador(a) explica o conceito e tipos de discriminação no local de trabalho por meio de um 
esquema no quadro e alguns exemplos. 

Em pequenos grupos, as formandas fazem um exercício escrito de estudo de caso sobre a discriminação 
no local de trabalho e as formas de combatê-la e uma pesquisa online sobre o assunto. 

Por fim, respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. O(a) formador(a) faz 
um resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 

 

 

1.5. Iniciativas e ações da UE de apoio às pessoas com deficiência: Estratégia Europeia para a 
Deficiência. A Lei Europeia de Acessibilidade. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas conhecem algumas iniciativas e ações da UE para ajudar as pessoas com deficiência sobre 
o mercado de dispositivos de assistência; participação na vida pública e atividades de lazer; mercado de 
trabalho; Educação inclusiva; condições de vida; serviços de saúde e desenvolvimento de programas. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 
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O(A) formador(a) apresenta o tópico e quebra o gelo escrevendo a palavra “INICIATIVAS E AÇÕES DA 
UE” no quadro e pergunta quais as iniciativas ou ações da UE que as formandas conheceram na sua vida 
quotidiana em matéria de deficiência. 

Quando terminam, discutem em que áreas podem ser inseridas: Trabalho, educação, saúde ... etc. O(A) 
formador(a) classifica-as no quadro de acordo com estes temas. 

Pergunta-lhes o que significam as iniciativas e ações da UE para ajudar as pessoas com deficiência e 
trabalham em pequenos grupos para responder a esta pergunta, dando alguns exemplos. 

O(A) formador(a) explica os conceitos, iniciativas e ações da UE que ajudam as pessoas com deficiência 
através de algumas iniciativas e ações, bem como a Estratégia Europeia para a Deficiência e A Lei 
Europeia da Acessibilidade, recorrendo à realização de um esquema no quadro e de alguns exemplos. 

Em pequenos grupos, as formandas fazem um exercício escrito de estudo de caso sobre o tema e uma 
pesquisa online para encontrar informações sobre as iniciativas e ações mencionadas acima. 

Por fim, respondem a um questionário individual sobre os conteúdos estudados. O(A) formador(a) faz 
um resumo e uma conclusão. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 

 

 

Unidade nº 2/nome: Acessibilidade universal e vida independente 

Sessão nº 2/nome: Acessibilidade universal e vida independente 

Duração esperada: 2 horas 

 

Objetivos gerais: Saber o que diz a UE sobre a acessibilidade universal. 

Saber como as mulheres com deficiência podem alcançar uma vida independente. 

Recursos: uma sala de aula ou instalações com dimensões suficientes, um computador com ligação à 
Internet, um projetor e sistema de som, papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart 

 

2.1. O conceito de acessibilidade universal. Acessibilidade universal como meio de exercício 
dos direitos das pessoas com deficiência. 
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Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas entendem o conceito de acessibilidade universal como meio de exercício dos seus 
direitos. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 
− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 

grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O(A) formador(a) distribui cartões às formandas, nestes cartões está escrito um dos 7 princípios do 
desenho universal (Uso equitativo - Uso flexível - Uso simples e intuitivo - Informação perceptível - 
Tolerância ao erro - Esforço físico mínimo - Tamanho e uso de abordagem adequados). 

 

Uma vez que tenham compreendido os 7 princípios, cada uma delas analisa como um objeto ou 
elemento do local de trabalho que poderiam desenvolver no futuro, se se adapta ou não a esses 
princípios. E medidas necessárias para serem adaptadas caso ainda, não o estejam. 

 

Após 10-15 minutos de trabalho individual ou em pares, os resultados são discutidos em grupo. 

 

Usando o método de encenação, representam em pares esta situação, praticando competências de 
comunicação eficazes e a habilidade de orientação de realização. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) revê os trabalhos do grupo, através de um questionário final rápido em voz alta para 
verificar se todas as mulheres compreenderam os conceitos. 
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2.2. Os diferentes paradigmas da deficiência: O modelo de desconsideração; O modelo médico 
reabilitador; o modelo social e vida independente; Modelo de diversidade. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas conhecem as diferentes formas de compreender a deficiência e a sua evolução no tempo.  

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático.  

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

Interpretação de papéis: 

O(A) formador(a) mostra e distribui alguns cartões aleatoriamente em pequenos grupos com os nomes 
dos diferentes paradigmas de deficiência e um exemplo de uma proposta de interpretação para que 
seja representado. Depois de prepará-lo, elas representam-no para toda a turma e, em seguida, 
expressam como se sentiram.  

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 

 

 

2.3. O movimento de vida independente: princípios 
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Resultados de aprendizagem:  

 

Mergulhe na filosofia de vida independente. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

Discussão: 

A sessão é dividida em dois grupos. Um defende os princípios da vida independente e o outro, os da 
vida dependente. 

Quando terminam a discussão, respondem à pergunta sobre quais as vantagens que os princípios de 
vida independente têm para as pessoas com deficiência. 

Reúnem-se em pequenos grupos para refletir sobre a pergunta e escrever a resposta em papel. Por fim, 
cada grupo apresenta as respostas aos demais colegas. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 

 

 

Unidade nº 2/nome: Acessibilidade universal e vida independente 

Sessão nº 3/Nome: Papel e funções do assistente pessoal 

Duração prevista: 4 horas 
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Objetivos gerais: Introduzir o papel do assistente pessoal como meio de alcançar acessibilidade no local 
de trabalho, inclusão social e, em última instância, uma vida independente. Para identificar este papel 
como uma nova oportunidade de empregos. 

Recursos: uma sala de aula ou instalações com dimensões suficientes, um computador com ligação à 
Internet, um projetor e sistema de som, papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart 

 

 

2.4. Conceito de assistente pessoal e vida independente. Características gerais da assistência 
pessoal. A figura do assistente pessoal como meio de vida independente. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas compreendem o papel do assistente pessoal como meio para o alcance de uma vida 
independente e identificam as principais características do atendimento pessoal. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

Perguntas e respostas: O(A) formador(a) pede nomes de profissões que servem para apoiar pessoas 
com deficiência. Escreve-os no quadro. Em seguida, pergunte sobre semelhanças e diferenças entre eles. 
O(A) formador(a) mostra a importância da figura do assistente pessoal para uma vida independente. 

 

Avaliação: 

 

. O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 
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2.5. Tarefas, perfil e funções de um assistente pessoal. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecem a função, as competências profissionais e pessoais e as funções e tarefas que um assistente 
pessoal desempenha. 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e estudo de caso). Exercício de redação em grupo. 
Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Interpretação de tarefas: 

Em pares representam um assistente pessoal e um utilizador deste serviço. 

Em seguida, trocam as tarefas entre si. 

O(A) formador(a) pergunta-lhes quais as funções e tarefas que viram na dramatização e quais as 
competências pessoais e profissionais que acham que um assistente pessoal deve ter. 

Em seguida, escrevem-nos no quadro. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e a pesquisa 
de satisfação. 

 

2.6. Assistência pessoal como novo rendimento do emprego 
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Resultados de aprendizagem:  

 

Descobrem as possibilidades de colocação profissional oferecidas por esta ocupação. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

Aos pares, as formandas procuram ofertas de emprego de assistente pessoal na Internet. Estudam as 
ofertas. 

 

Exercício prático individual: O que preciso para trabalhar como assistente pessoal? 

Devem escrever as suas respostas em papel. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formandor(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários preenchidos individualmente e a 
pesquisa de satisfação.. 

 

 

Unidade nº 3/nome: Autoavaliação para uma vida independente. 

Sessão nº 3/Nome: Autoavaliação para vida independente 

Duração esperada: 5 horas 
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Objetivo Geral: Capacitar mulheres com deficiência no planeamento das necessidades de Assistência 
Pessoal/acessibilidade ao trabalho: autoavaliação das aptidões e competências que as mulheres 
possuem e também detectar outras que precisam adquirir ou melhorar para ter acesso ao emprego e à 
vida independente. 

Recursos: uma sala de aula ou instalações com dimensões suficientes, um computador com conexão à 
internet, um projetor e sistema de som, papel, lápis, caneta e quadro ou flipchart, revistas, tesouras, 
cola, papelão colorido, posters post-it de cores diferentes e adaptações necessárias para permitir a 
participação de todas as mulheres nas atividades. 

 

 

3.1. Autoavaliação da minha deficiência. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Cada formanda tem consciência do que é capaz, ou não, de fazer sozinha em relação à sua deficiência 
nas diferentes áreas do dia a dia. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipe (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Prático 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

As formandas participam nesta atividade em pares de grupos de 3 pessoas. 

O método “Meus objetivos” é uma técnica projetiva que tem como foco a criação de uma colagem. Este 
método ajuda a identificar e compreender os aspectos mais importantes da vida. Promove a reflexão 
sobre todos os temas essenciais da vida, incluindo trabalho, educação, hobbies e desenvolvimento. O 
objetivo deste método é tomar consciência dos objetivos de vida e de carreira, bem como esclarecer os 
obstáculos para os atingir. 
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A Formação deve ser fornecida em etapas para as formandas: 

1. Escreva três a cinco objetivos de vida que deseja alcançar nos próximos cinco anos. 

2. Depois de anotados os objetivos, crie uma colagem sobre o tema "Minha vida em cinco anos". 

3. Escolha um dos objetivos e escreva três a cinco etapas que devem ser seguidas para atingir esse 
objetivo. 

4. Crie uma colagem sobre o tema “Obstáculos que o impedem de alcançar o objetivo 
selecionado”. 

5. Discuta com o seu conselheiro sobre como superar pelo menos um dos obstáculos. 

 

O(A) formador(a) deve fornecer os apoios necessários para que as mulheres com mobilidade reduzida 
possam participar, por isso devemos organizar os grupos de forma que uma das mulheres ajude e apoie 
as outras na realização da atividade. 

 

Avaliação: 

 

Depois de terminar a colagem, cada grupo apresenta os resultados para todo o grupo. Durante a 
discussão, as seguintes perguntas são feitas pelo(a) formador(a): 

1. Conte-nos sobre o seu trabalho (colagens). 

2. Quais são as metas que tem definidas? 

3. Quais as etapas que definiu para cada meta? 

4. Quais os obstáculos que identificou e que podem interferir no alcance da meta selecionada? 

5. Como vai superar esses obstáculos? 

6. O que acha dos resultados do seu trabalho? 

7. Qual das colagens foi mais fácil de criar - a associada a objetivos ou a associada a obstáculos? 

8. Quais foram as dificuldades na criação das colagens? 

9. Qual é o propósito das atividades planeadas? 

10. Eles podem ajudá-lo a alcançar metas? 

 

O tempo estimado para essa tarefa é de 60 minutos - aproximadamente 10 minutos para a conversa 
inicial, 40 minutos para criar uma colagem e também 10 minutos para a discussão. 
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3.2. Minhas competências e necessidades 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Cada formanda está ciente das suas competências e necessidades e do que pode ser melhorado. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Cada formanda relembra uma experiência ou conquista de sucesso na sua vida e identifica quais as 
capacidades, ou habilidades que ajudaram a realizar a atividade ou a cumprir o objetivo. 

Posteriormente, ela lembra-se de uma situação em que não realizou a atividade ou não atingiu o seu 
objetivo. Deve refletir qual o motivo para que isso tenha acontecido e que solução encontrou para 
resolvê-lo. Caso não tenha encontrado uma solução, reflete sobre os passos que daria para cumprir o 
seu objetivo. 

Cada formanda faz a análise S.W.O.T. das suas próprias competências e necessidades. O(A) formador(a) 
mostra uma lista de competências para as ajudar. Enfatiza a importância das habilidades de 
comunicação e relacionamento interpessoal. 

Esta atividade pode ser desenvolvida de duas maneiras: em paralelo com o método “Meus objetivos” 
ou após o término da atividade. 

 

Avaliação: 
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O(A) formador(a) revê os trabalhos em grupo e o trabalho individual avaliando a análise SWOT e 
partilhando com cada uma a sua apreciação de forma individual. 

 

 

3.3. Necessidades de planeamento para assistente pessoal. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

As formandas conhecem as principais competências necessárias para se tornarem assistentes pessoais. 

Identificam as competências comunicacionais relacionadas ao relacionamento interpessoal entre 
assistente pessoal e utilizador, além de reconhecerem a importância dessas competências. 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Workshops de grupo interativos/presenciais/online e discussão. 

− Trabalho em equipa (produto: relatório de análise e solução de caso). Exercício de redação em 
grupo. Exercício de web em grupo. Trabalho independente prático. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

As fomandas elaboram um Plano Individual de Vida Independente (ILIP). A partir desse documento, as 
horas de Assistência Pessoal são calculadas. 

Depois disso, e usando o método de dramatização, representam uma cena em que algumas comunicam 
as suas necessidades ao assistente pessoal. 

Podem-se concentrar no uso das palavras mais adequadas e ferramentas de comunicação eficazes 
destinadas a atingir o objetivo. 

 

Avaliação: 

 

O(A) formador(a) analisa os trabalhos do grupo, os questionários individuais preenchidos e o inquérito 
de satisfação. 
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12. Observações/recomendações adicionais 
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