
1ª Assembleia Geral da 

Plataforma Nacional de 

Autorrepresentantes 
Águeda, 4 de abril de 2016 



Ordem de trabalhos 

 Apresentação da proposta de Plano de Atividades do Grupo Dinamizador 

 Recolha de propostas de alteração 

 Votação sobre as propostas de alteração 

 Desenho do novo Plano de Atividades 

 Votação do Plano de Atividades 

 Apresentação da proposta de sítio Internet 

 Recolha de ideias 

 Encerramento da Assembleia Geral 



Proposta do Grupo Dinamizador 

Objetivos da Plataforma 

Promover a Autorrepresentação 

Dar voz aos autorrepresentantes 

Chegar aos 20 membros em 2016 
 



O que quer fazer o Grupo Dinamizador 

 Tornar os planos da Plataforma uma realidade 

 Dar a conhecer a Plataforma aos decisores políticos e à sociedade em geral 

 Dar aos decisores políticos e à sociedade em geral os nossos direitos e 

necessidades em 3 áreas: 

 Voto/Participação – art. 29 da Convenção 

 Vida Independente – art. 19 da Convenção 

 Trabalho/Ordenado justo – art. 27 da Convenção 

 Divulgar as atividades da Plataforma 

 Alimentar o sítio Internet com informação dos membros 

 



Atividades propostas pelo  

Grupo Dinamizador 

 Atividades propostas pelo Grupo Dinamizador 

 Saber quem são, quantos são e onde estão os grupos de autorrepresentantes 

em Portugal 

 Enviar a estes grupos informação sobre a Plataforma 

 Dar a oportunidade a autorrepresentantes que não estão organizados em 

grupos de fazerem parte da Plataforma 

 Manter o sítio Internet atualizado e com informação de todos os membros 

 Manter a página do facebook atualizada 

 Dinamizar um blog com informação importante sobre a autorrepresentação 

 Organizar Webinários (seminários na internet) e vídeo conferências 

 



Atividades propostas pelo  

Grupo Dinamizador 

 Enviar uma carta ao Sr. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e à 

Dra. Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, a informar sobre a existência da PNAR e dos seus objetivos 

 Divulgar a Plataforma junto da comunicação social – Jornais, Televisões 

 Convidar algumas personalidades para apadrinharem a PNAR (propostas: 

Fernanda Freitas, Tânia Ribas de Oliveira, Tony Carreira e Jorge Gabriel) 

 Enviar um questionário para grandes grupos económicos, por exemplo SONAE, 

Jerónimo Martins, etc., para saber se estão interessados em contratar pessoas 

com deficiência.  

 Com os resultados sabermos quais são as empresas que querem contratar 

pessoas com deficiência a nível nacional para podermos comunicar aos nossos 

membros. 

 



Atividades propostas pelo  

Grupo Dinamizador 

 Fazer um questionário e enviá-lo para as organizações que têm atividades 

socialmente úteis para saber quantas pessoas com deficiência intelectual 

estão nesta situação e quanto recebem pelo seu trabalho 

 Divulgar os resultados deste questionário nas organizações e na comunicação 

social (jornais, rádios, televisão) e na Assembleia da República 

 Usar a arte como forma de expressão. 

Durante o ano de 2016 seria “construída” o projeto que iria dar origem a 

concursos nacionais que usassem a expressão artística 

(Desenhos/pinturas/esculturas/imagens/fotos  

Corpo/teatro/dança, Escrita/textos)  

para divulgar a PNAR e autorrepresentação.  

No final do ciclo de 3 anos seria organizada uma flashmob na Assembleia da 

República. 

 



Atividades propostas pelos membros 

 A carta a divulgar a PNAR deveria ser dirigida a José António Vieira da Silva - 

Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.  

 Enviar também uma carta ao Primeiro-Ministro. 

 Divulgar a PNAR na Rádio. Fazer programas de rádio onde se podem explicar 

os objetivos e a importância da plataforma e dos vários grupo de 

autorrepresentantes do país. 

 Convidar para padrinhos a Cristina Ferreira, a Rita Pereira, o Roberto Leal, o 

Marco Paulo e a Vanessa Oliveira. 

 Os concursos nacionais deviam dar acesso a prémios também para as 

instituições, porque essa entidade apoia e motiva à participação.  

 O regulamento também deveria contemplar a participação com vídeos. 

 



Atividades propostas pelos membros 

 … 



http://plataforma-autorrepresentantes.pt/ 
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Ideias para o sítio Internet 

 … 



Fim da Assembleia Geral 

Obrigada pela atenção! 


