
 
I ENCONTRO NACIONAL DE FAMÍLIAS 

APRESENTAÇÃO 

É inquestionável e importante o papel das famílias na promoção e consolidação dos direitos das pessoas com 

deficiência intelectual e/ou multideficiência. 

 

A inclusão é um processo complexo e de grande exigência para estas pessoas, que requer a existência de agen-

tes facilitadores e, muitas vezes, desbloqueadores de situações problema, sendo que as famílias são de entre 

estes agentes os que se encontram melhor colocados. De igual modo, quando as famílias não estão devidamen-

te informadas e motivadas podem ser elas próprias obstáculos à consolidação do processo de autonomia que é 

fundamental no exercício de uma cidadania inclusiva. Nessa medida, quanto mais informadas e capacitadas 

para a ação estiverem as famílias, no quadro de direitos plasmados na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, melhor e maior será a sua capacidade de intervenção. 
 

OBJETIVOS  

1) Facilitar informação sobre temáticas consideradas prioritárias e/ou relevantes para a generalidade das famí-

lias, atendendo às questões fundamentais que se colocam atualmente ao nível da promoção de práticas inclusi-

vas; 

2) Mobilizar as famílias para uma participação dinâmica e consequente enquanto agentes de mudança da opi-

nião e poderes públicos sobre o exercício pleno de direitos das pessoas com deficiência; 

3) Criar bases para a prossecução de processos de partilha de informação e experiência inter-pares.  

 

PÚBLICO-ALVO 

Famílias  de  Pessoas  com  Deficiência  Intelectual  e/ou  Multideficiência  apoiadas  pelas  Cooperativas  de 

Solidariedade  Social  associadas  da  FENACERCI. 

21. 10. 2017 | Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa  

     Organização:                                                             Com o Apoio:                                                   

Conselho Consultivo das Famílias  



 

 

09h00 – Receção de participantes e entrega de documentação  
 

09h30 – Sessão de Abertura 

          Comendadora Julieta Sanches | Presidente da Direção da FENACERCI 

          Professor Doutor António Manuel da Cruz Serra | Reitor da Universidade de Lisboa (a confirmar) 

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

10h00 – I Painel - Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: do enunciado de  

                direitos para a realidade das famílias 

Dra. Idália Serrão | Deputada pelo Partido Socialista na Assembleia da República (a confirmar)  

Dr. José Madeira Serôdio | Jurista (a confirmar) 

Dr. Mário Aboim | Presidente da Direção da CERCIOEIRAS. Pai de uma pessoa com deficiência  

Prof. Dra. Paula Campos Pinto | Observatório da Deficiência e Direitos Humanos  

Dra. Fernanda Portugal | Membro da Comissão Permanente do Conselho Consultivo das Famílias. Mãe de uma  

pessoa com deficiência  

          Moderação: FENACERCI 
 

11h00 – Debate 
 

11h20 – Pausa para café  
 

11h35 – II Painel -  Respostas Sociais na área da Deficiência Intelectual: estado da arte  

     Intervenção Precoce, Educação e Transição para a Vida Adulta  

               Formação e Emprego  

          Respostas Ocupacionais e Residenciais  

               Oradores: Dra. Filomena Pereira, DGE | Dr. Edgar Pereira, CERCICA | Dra. Ivone Félix, CERCIOEIRAS |  

               Dr. Ricardo Antunes, CERCIG  

               Moderação: Dr. Joaquim Pequicho, FENACERCI 
 

12h40 - Debate 
 

13h00 – Pausa para almoço 
 

14h30 – III Painel - Promoção da Autonomia, Vida Independente e Relação Familiar  

                Autorrepresentação e Capacitação das Pessoas com Deficiência | FENACERCI e  Plataforma Nacional de Autorrepresentantes 

                O papel da família na promoção da autonomia e vida independente | Familiares de uma pessoa com deficiência    

                intelectual e/ou multideficiência  

                Moderação: Associada da FENACERCI 
 

15h30 – IV Painel - Histórias de Vida e Partilha de Boas Práticas  

                Envelhecimento das pessoas com deficiência, das famílias e dos profissionais | Prof. Rogério Cação, FENACERCI 

                Afetividade, Sexualidade e Deficiência | Dr. Pedro Galveias, CERCIAG  

                Moderação: FENACERCI / Conselho Consultivo das Famílias 
 

17h00 – Sessão de Encerramento   

              Dr. Mário Aboim | Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FENACERCI  

               Membro da Comissão Permanente do Conselho Consultivo das Famílias  

              Dra. Catarina Marcelino | Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade  

PROGRAMA  PROVISÓRIO 



 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO CHEGAR  

 

 

 

 

 

 

 CONTACTOS 

 

 

Orientações 
As inscrições destinam-se, primordialmente, a Famílias de Pessoas com Deficiência Intelectual e/
ou   Multideficiência  apoiadas  pelas  Cooperativas  de  Solidariedade Social  associadas  da  
FENACERCI.  Numa segunda fase, as inscrições serão abertas a outras famílias de pessoas com 

deficiência intelectual e/ou multideficiência e a profissionais com vínculo às Cooperativas de Soli-
dariedade Social associadas da FENACERCI. 

Deverá ser preenchida uma ficha de inscrição por participante.  

Almoço  
Será servido um almoço nas instalações onde decorrerá o evento. O almoço terá o custo de 5€, 

valor esse que deverá ser pago no dia do evento, no momento de receção e entrega de documen-

tação. Os participantes que pretendam almoçar deverão registar essa informação na ficha de ins-
crição. A organização não garante o serviço de almoço a quem não tenha efetuado esse pedido no 
momento da inscrição. 

Prazos para Inscrição  
- Até 19 de setembro de 2017, apenas,  para  Famílias de Pessoas com Deficiência Intelectual e/
ou Multideficiência apoiadas pelas associadas da FENACERCI. 

- Entre  19  e  29  de  setembro  de  2017  para todas  as  Famílias  de  Pessoas  com  Deficiência 
Intelectual  e/ou  Multideficiência,  bem  como  para  profissionais com vínculo às associadas da 
FENACERCI. 
 

Após dia 29 de setembro de 2017, por motivos de ordem logística, não nos será possível garantir a 
sua inscrição.  

As inscrições devem ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: fenacerci@fenacerci.pt com 
o assunto Inscrição Encontro Nacional de Famílias ou através de Fax: 217 112 581. 

 

Local do Evento 
Reitoria da Universidade de Lisboa - 
Salão Nobre 
Alameda da Universidade 
1649-004 Lisboa 
 

Transportes 
Metro: Cidade Universitária 
Carris: 731, 735, 738, 768 

 
 

Organização  

FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 

Rua Augusto Macedo 2 A 

1600-794 Lisboa 

Tel. (+351) 21 711 25 80 | Fax. (+351) 21 711 25 81 

E-mail: fenacerci@fenacerci.pt   

Sítio web: www.fenacerci.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/FENACERCI 

Twitter: https://twitter.com/fenacercifcrl 

Instagram: www.instagram.com/fenacerci   

 



 

  INFORMAÇÃO ADICIONAL  
 

 

   *Será servido um almoço nas instalações onde decorrerá o evento. O almoço terá o custo de 5€, valor esse que deverá ser pago no dia do evento, no   momento de  

        receção e entrega de documentação. Os participantes que pretendam almoçar deverão registar essa informação na ficha de inscrição. A organização não garante o  
        serviço de almoço a quem não tenha efetuado esse pedido no momento da inscrição. 

 

 

    

FICHA DE INSCRIÇÃO  
DADOS PESSOAIS 

 

TIPO DE PARTICIPANTE 

 Familiar que recebe apoio de uma associada da Federação □ Indique a CERCI? _______________ 

 Familiar sem vínculo a associada da  Federação □ Se recebe apoio de alguma organização indique qual? ___________ 

 Profissional com vínculo a associada da FENACERCI □ Indique a CERCI? _____________ 

Nome   

Profissão  

Morada  

Localidade   Código -
Postal 

  

Telefone   E-mail   

Pretende almoçar?* 
Sim  □    Não  □ 

Possui restrições alimentares? 
Sim  □    Não □ 

Se sim, especifique: 

Possui alguma necessidade de 
apoio? Sim  □   Não □ 

Se sim, especifique: 

     Organização:                                                 Com o Apoio:                                                   

I ENCONTRO NACIONAL DE FAMÍLIAS 
 

21.10.2017 | SALÃO NOBRE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Conselho Consultivo das Famílias  

Inscreva-se até dia 29 setembro 2017 

Até  19  de  setembro  será  dada  prioridade  às  inscrições  de  Famílias  de  Pessoas  com  Deficiência  Intelectual  e/ou 

Multideficiência  apoiadas  pelas  associadas  da  Federação. A  partir  desta  data,  as  inscrições  serão  contempladas 

por  ordem  de  chegada. 

Envie a sua inscrição para: fenacerci@fenacerci.pt com o assunto Inscrição Encontro Nacional de Famílias ou através de 

Fax: 217 112 581. 


