
 

O PROJETO IDemocracy APOIA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS 

DEMOCRÁTICOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA 

SOCIEDADE DIGITAL 

IDemocracy é um Projeto Europeu implementado no âmbito do Programa ERASMUS+ com 

o objetivo principal de aumentar as competências das pessoas com deficiência intelectual 

e de quem lhes dá apoio relacionadas com o exercício dos seus direitos democráticos na 

Sociedade Digital. 

O exercício dos direitos de participação, representação e voto pelas pessoas com 

deficiência Intelectual é essencial para o exercício dos direitos democráticos.  

Contudo, ainda existem inúmeras barreiras significativas, conforme identificadas pela 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, nas suas diretrizes para a 

promoção da participação política das pessoas com deficiência (2019)1. 

Por outro lado, embora a alfabetização digital no contexto atual seja uma questão chave 

para assegurar o exercício bem-sucedido dos direitos democráticos, incluindo o acesso 

seguro a informação fiável, a participação em plataformas sociais eletrónicas ou a votação 

à distância através de certificados digitais, entre outros, a utilização das TIC é um desafio 

para as Pessoas com Deficiência Intelectual e uma divisão digital formou-se gradualmente 

entre elas e o cidadão conectado (Bridging the digital divide for PID'S. Lussier-Desrochers, 

D. et.al. 2017). 

Atendendo a esta problemática, surge  a necessidade do projeto  "IDemocracy”. 

No âmbito do projeto, será desenvolvida uma metodologia de formação inovadora centrada 

a 3 níveis - organizacional, comunitário e político - assim como materiais de formação 

adaptados a cada grupo-alvo e uma ferramenta de formação à distância para apoiar a 

implementação da metodologia de formação. Serão implementadas ações-piloto de 

validação envolvendo mais de 100 pessoas em Espanha, Portugal, Croácia, Grécia e 

Lituânia. 

  

                                                           
1
 https://www.osce.org/odihr/414344 



 

O projeto "IDemocracy" será implementado entre Novembro de 2020 e Outubro de 2022 

por um Consórcio Europeu, liderado pela "PLENA INCLUSION COMUNIDAD VALENCIA 

(Espanha)" com a participação de outras entidades especializadas na área da Deficiência 

Intelectual, como a "FEDERAÇÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL, FCRL, FENACERCI (Portugal), a  "KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES 

EFPATHON OMADON, K. S.D.E.O. EDRA" (Grécia), a  "HRVATSKA UDRUGA RADNIH 

TERAPEUTA, HURT" (Croácia), a "LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ZMONIU GLOBOS 

BENDRIJA "VILTIS" (Lituânia) e outras entidades especializadas na área do 

desenvolvimento de ferramentas de e-formação e alfabetização digital de pessoas com 

necessidades especiais, como a "UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA" (Espanha) e a 

"E-SENIORS": INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION" (França). 

 

Pessoas de contacto: Sandra Marques (smarques@fenacerci.pt) e Sara Neto 

(sara.neto@fenacerci.pt) 


