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Workshop “Pobreza e Deficiência” – Beja 2 Julho 2010 

 

A situação das pessoas com incapacidade e deficiência, foi abordada sob o 

prisma das conquistas alcançadas, dos constrangimentos com que se 

defrontam, das propostas para resolver esses constrangimentos e, debatidos 

fundamentalmente, tendo em conta os cinco seguintes níveis de análise: 

• Família 

• Escola 

• Trabalho 

• Instituições de apoio e acolhimento 

• Sociedade em geral  

 

Os resultados a que se chegou por cada um desses níveis de análise são os 

que constam seguidamente.  

 

Conquistas no trabalho com deficiência 

Há melhorias que nos últimos anos têm vindo a ocorrer, principalmente no 

que respeita ás respostas sociais existentes, nomeadamente Lares residenciais 

e Centros de Actividades Ocupacionais. 

 

Constrangimentos identificados pelos técnicos e por pessoas com 

incapacidade e deficiência na região Alentejo 

Há dificuldade na aplicação da legislação, a qual é suficiente mas não é 

cumprida, o que se poderá dever à falta de fiscalização e acompanhamento. 

O não cumprimento da legislação por vezes deve-se também ao facto de a 

deficiência nem sempre ser um fenómeno visível e ao facto de algumas pessoas 

não assumirem que têm familiares com deficiência. 

É no campo do trabalho que se verifica a maior falta de oportunidades das 

pessoas com deficiência. Há, portanto, limitações culturais que mantêm 

situações de exclusão das PCDI, verificando-se no entanto boas práticas na 

integração destas pessoas. 

 Foram frisadas as limitações de diversas respostas aos problemas das 

pessoas com deficiência e incapacidade.  

Há instituições que estão muito fechadas à integração das pessoas com 

deficiência as quais se deparam também com problemas de transportes de 
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casa para as instituições que frequentam, o que pode decorrer de falta de 

entendimento entre ministérios envolvidos. 

Uma das preocupações de alguns pais e pessoas com deficiência é, o que será 

destes quando um dia os primeiros lhe faltarem.  

 

O que se propõe para ultrapassar esses constrangimentos 

As famílias devem ser sensibilizadas para não ocultarem a problemática dos 

familiares deficientes. 

A comunidade em geral e, mais concretamente os empresários e dirigentes, 

deverão ser sensibilizados através de uma abordagem positiva da pessoa com 

deficiência e da divulgação de boas práticas e casos de sucesso da integração 

destas pessoas em contexto de trabalho. 

Deve haver uma responsabilização de quem representa ilegalmente pessoas 

com deficiência. 

Deve haver acesso à informação, formação e estruturas de apoio à saúde. 

 


