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Nas palavras dum participante nos workshops 
COESI sobre a inclusão social, “A inclusão social 
é ter amigos, sair, conviver com as pessoas e 
fazer coisas com elas nos mesmos sítios”.

Qual será a melhor forma de as organizações 
que prestam apoio social a pessoas com defi-
ciência apoiarem o processo de incentivo à parti-
cipação ativa dessas pessoas na sociedade e de 
desenvolvimento de relações importantes com as 
outras pessoas em locais ditos normais? 

Qual será o processo de transformação organiza-
cional necessário para que as organizações que 
prestam apoio social a pessoas com deficiência 
consigam promover a inclusão social?

Ao longo do primeiro ano do projeto, a parceria 
internacional europeia do projeto COESI (en-
volvendo a Alemanha, a Áustria, a Eslovénia, a 
Espanha e Portugal) realizou, em todos os países 
parceiros, workshops sobre inclusão social 
destinados a pessoas com deficiência intelec-
tual. Estes workshops envolveram 52 pessoas 
com deficiência intelectual e avaliaram o Instru-
mento de Avaliação destinado aos Clientes. 
Os participantes estavam altamente motivados 
e participaram ativamente nas discussões. Os 
resultados destes workshops foram muito úteis 
na obtenção de orientações para os parceiros 
poderem desenvolver, no futuro, atividades relaci-
onadas com este projeto. 

O Instrumento de Avaliação destinado aos 
Clientes (Questionário para a Inclusão Social) 
foi desenvolvido por pessoas com deficiên-
cia intelectual que trabalham na organização 
Črna na Koroškem, na Eslovénia. Trata-se dum 
instrumento em Leitura Fácil, o qual permite que 
as pessoas com deficiência possam avaliar o 
impacto dos serviços no que diz respeito aos 
parâmetros de inclusão social.

A fim de se apoiar o processo de mudança das 
organizações, foi desenvolvido o Instrumento de 
Autoavaliação destinado aos Prestadores de Ser-
viços. Este instrumento permite a análise qualita-
tiva do grau de inclusão na respetiva organização 

e nos serviços específicos por esta prestados. 
O foco está na interação entre as estruturas 
organizacionais e o desenvolvimento posterior 
da inclusão social. O Instrumento de Autoavali-
ação destinado aos Prestadores de Serviços 
também foi testado por várias organizações em 
todos os países parceiros.

O terceiro instrumento já concluído no quadro 
do projeto COESI é o Plano de Ação para a 
Inclusão Social.

O plano de ação combina os resultados das ava-
liações e propõe estratégias e recomendações 
às organizações que, a diversos níveis, prestam 
apoio social a pessoas com deficiência intelectu-
al. Entre outros tópicos, este plano também inclui 
as boas práticas de inclusão social provenientes 
de todas as organizações parceiras, as quais 
podem servir como fonte de inspiração.

Estes produtos estão disponíveis em todos os idi-
omas (alemão, castelhano, português e esloveno) 
e encontram-se publicados no site do projeto: 
http://en.lebenshilfen-sd.at/english/coesi_project

Nos próximos meses, serão finalizados os Se-
minários destinados a Profissionais, Gesto-
res e Executivos.

Além disso, esta a ser desenvolvida uma for-
mação destinada as pessoas com deficiência 
intelectual. Na “Formação para Conselheiros 
– Preparados para a Inclusão”, as pessoas com 
deficiência intelectual ficarão dotadas de com-
petências suplementares que lhes permitirão, 
graças aos seus conhecimentos e experiências, 
aconselhar as organizações no que diga respeito 
à inclusão social. 

Todos os resultados do projeto serão apresen-
tados na Conferência Final do COESI a 3 de 
outubro de 2019 em Graz, organizada pelo 
parceiro coordenador Lebenshilfen SD.

www.coesi-project.eu
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„O apoio da Comissão Europeia para a produção 
desta publicação não constitui um endosso do 
conteúdo que refl ete apenas as opiniões dos 
autores, não podendo a Comissão ser responsa-
bilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nele contidas.“

Coordenação: 
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austria 
(AT), https://lebenshilfen-sd.at

Parceiros:
CUDV Center for qualifying, work and social 
care, Črna na Koroškem, Slovenia (SL)
http://www.cudvcrna.si/

FENACERCI National Federation of Cooperati-
ves and Social Solidarity, Portugal (PT)
http://www.fenacerci.pt/

GORABIDE Biscay Association 
in favour of people with intellectual disabilities, 
Spain (ES)
https://gorabide.com/

Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrich-
tungen, gGmbH, Germany (DE)
https://www.lmbhh.de/

Para mais informações sobre o projeto e todos os downloads do Projeto COESI, por favor, visi-
te nosso site: http://www.coesi-project.eu


