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II Encontro do ODDH – Deficiência, Cidadania e Inovação Social 

 



Somos membros do 
Grupo Dinamizador  
da Plataforma 
Nacional de 
Autorrepresentantes 

Apresentador
Notas de apresentação
Bom Dia!Queremos agradecer o convite para estarmos aqui hoje, no segundo encontro do Observatório.Como membros da Plataforma Nacional de Autorrepresentantes damos os parabéns pela organização deste Encontro.Eu e o Albino somos parte do grupo dinamizador da PNAR, e o nosso colega João também está cá hoje.É muito importante para nós podermos falar sobre a autorrepresentação.Mas vamos também aproveitar para vos dizer o que é a PNAR.



O que é para mim a 
Autorrepresentação? 

 

Faço parte do Grupo de 

Autorrepresentantes da CERCIAG;  
 

Sou membro do Grupo Dinamizador da 

PNAR. 

Sou a Carla 

Mas afinal… 



Como surgiu a ideia de 
formar um grupo de 

Autorrepresentantes? 



Como me tornei 
membro da Plataforma 

Nacional de 
Autorrepresentantes? 



Quais são as maiores 
dificuldades para levar 
para a frente a PNAR? 



Albino Silva e Carla Sofia Rodrigues 

Apresentador
Notas de apresentação
Pensando no titulo..Não acho que o caminho para a autorrepresentação seja difícilA autorrepresentação é fácilDificil é a sociedade aceitar que TODAS as pessoas precisam e têm direito à autorepresent´çãoEstarem incluídas com igualdade de oportunidades



A Plataforma Nacional  
de Autorrepresentantes 
existe desde  
dezembro de 2015 
 
 
 
http://plataforma-autorrepresentantes.pt/ 

Apresentador
Notas de apresentação
A Plataforma Nacional de Autorrepresentantes foi criada a partir dum projeto chamado PAR.Este projeto serviu para ligar entre si os vários grupos de autorrepresentantes que existem nas organizações.Andámos pelo país a explicar porque era importante estarmos juntos.Porque era importante falarmos a uma só voz.



- Fazer ouvir a nossa voz 
 
- Divulgar a Convenção 
 
- Autorrepresentação a mais 
pessoas 
 

Apresentador
Notas de apresentação
Desde essa altura que temos trabalhado para…



Representamos mais 

de 280 
autorrepresentantes 
 

A PNAR está aberta a autorrepresentantes de todo o país, que podem 
ser, ou não, clientes das organizações.  
 

Apresentador
Notas de apresentação
A PNAR representa neste momento mais de 280 autorrepresentantes.São pessoas que estão ligadas aos grupos de autorrepresentantes das várias organizações que prestam serviços à pessoas com deficiência intelectual.Temos clientes das CERCI’s, das APPACDM, das Irmãs Hospitaleiras e de outras organizações.



Somos ouvidos? 

Lutar contra a discriminação 
Lutar para serem vistas como pessoas 
 
 
Somos quem somos… somos pessoas! 
 
As pessoas com D.I…. 
      … Escolhas e decisões 
      … Ser vistos como adultos 
             … Viver uma cidadania plena!  
 

Apresentador
Notas de apresentação
Queremos dar voz, mas será que somos ouvidos?As pessoas com deficiência intelectual continuam a ter de lutar …..… Afinal, todos somos quem somos, somos pessoas.. Cada um de nós com as suas características: necessidades, potenciais, expectativas, competências… vontades, desejos e sonhos… não é igual para todas as pessoas???Mas quando temos D.I.Parece que os nossos sonhos vão mais no sentido de De puder fazer escolhas e tomar decisões sobre todos os assuntos que dizem respeito à nossa vidaDe sermos vistos como adultos pelas famílias, profissionais e sociedadeEm vez de termos espaço para sermos vistos como cidadãos…. E viver uma cidadania plena.



Somos ouvidos? 

- Pelos políticos 

- Por quem está mais próximo 

 

 

Queremos Apoio 

 - quando é preciso 

 - para nos capacitarmos 

PNAR 
Dá espaço cada um se expressar, 

para partilhar sonhos e construir realidades 

Apresentador
Notas de apresentação
Enviamos cartas de apresentação ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, à Secretária de Estado para a Inclusão e a outros políticos. Apenas recebemos resposta do Primeiro Ministro e da Secretária de Estado para a Inclusão. Fomos recebidos pela Secretária de Estado e falámos com ela sobre a PNAR. Isto foi em abril. Mas não aconteceu mais nada…Do Presidente da República nem recebemos resposta à nossa carta.É importante que nos oiçam … todos estes ilustres senhores, porque são os que podem mudar as leisE que nos oiça quem está mais próximoEu estive no I Encontro Nacional de Famílias a falar sobre porque é importante que os nossos familiares nos ajudem a crescer e a ganhar asas.Que nos deixem errar. Respeitem as nossas decisões, mesmo quando acham que não são as melhores.Queremos apoio, quando precisamos… como qualquer pessoa.Queremos estar capacitadosMesmo as pessoas com muitas dificuldades podem tomar decisões. Mas precisam de aprender a fazê-lo.



1º Encontro Nacional da PNAR 

Apresentador
Notas de apresentação
Ontem tivemos o 1º Encontro Nacional da PNAR. Estivemos a conversar sobre as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos direitos, os nossos objetivos.Falámos sobre o que seria para nós um dia perfeito…Querem saber a que conclusão chegámos?Que o dia perfeito seria um dia com sol, passado com a família e os amigos, em que pudéssemos ser nós próprios, fazer desporto, relaxar, dormir a sesta, estarmos ocupados, em que fossemos capazes de resolver os nossos problemas. Em que fossemos felizes e participássemos.Acho que não somos assim tão diferentes, pois não?



Como sociedade, 
cabe a cada um de nós 

dar espaço a TODOS 
para viver uma cidadania plena, 

participativa, 
e com Voz ativa.  

Ainda há muito para fazer,  

mas passo a passo  

vamos conseguir! 
Obrigada! 

Apresentador
Notas de apresentação
Não é um sonho impossível.Mas é um sonho difícil.Falar sobre isso é já um passo.Passo a passo vamos conseguir!Obrigada!
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