DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
EMPREENDEDORISMO:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
À LUZ DA NOVA ESTRATÉGIA
EUROPEIA PARA OS DIREITOS
DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
PROJECTO IN-CUBA
CONFERÊNCIA FINAL
21/06/2021 – ZOOM
8:15 - 13:00
INSCRIÇÃO
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EM:
EN, ES, FR, IT, NL, PT

As questões do empreendedorismo raramente se
encontram correlacionadas com a população com
deficiência intelectual. Mesmo que existam recursos
e meios para apoiar a consolidação de novas ideias,
o arranque e a gestão de todo o processo além de
complexo, também é difícil de agilizar.
Pensámos ser determinante apostar numa mudança
de perspetiva. Mudança que implica alargar o
conceito de empreendedorismo, arriscar e abraçar
novos desafios. Constituímos uma parceria com uma
visão arrojada, sem medo de quebrar barreiras e
disposta a envolver as pessoas com deficiência
intelectual e as suas famílias numa nova aventura.
Desenhámos assim uma metodologia de
"incubadora" centrada nas pessoas com deficiência
intelectual e baseada nos princípios da coprodução.
Três anos, e depois de realizadas inúmeras
atividades, estamos prontos para apresentar os
resultados obtidos através da voz dos seus principais
protagonistas. O momento é particularmente
oportuno, na medida em que foi recentemente
apresentada a nova Estratégia sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência 2021-2030, que se tornará
num marco importante para todas as iniciativas da UE
nestes domínios.

CONTACTO: INFO@CO-PRODUCTION.EU

Temos, portanto, o prazer de o convidar para a
Conferência Final do Projeto IN-CUBA para
refletirmos sobre a Deficiência e o
Empreendedorismo, apresentar os resultados
obtidos e fomentar a partilha entre todos os
intervenientes envolvidos: pessoas com deficiência
intelectual, organizações do sector social,
incubadoras, representantes do sector público e
decisores políticos.
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PROGRAMA
8h15

Sessão de Boas Vindas Raymond Ceccotto (ARFIE)

8h30

Deficiência e empreendedorismo: a Metodologia IN-CUBA
Christelle Mescolini (APEMH) / Federico Camporesi (ARFIE)

9h30

10h45

Oradores: Roger Banks (NHS England), Alberto Alberani (Legacoop Sociali), Francesca
Cavallini (TICE University)
O empreendedorismo e as pessoas com deficiência intelectual
De viva voz: apresentação de experiências
Oradores: APEMH (LU) | AMPANS (ES) | CADIAI (IT) | DeLork - HUBBIE (BE) | OPenGroup (IT) |
FENACERCI (PT)

Debate

11h00

Intervalo

Mesa Redonda: Pessoas com Deficiência Intelectual enquanto
Empreendedoras - Promover oportunidades à luz da nova
Estratégia Europeia para a Deficiência, dos desafios do
mercado de trabalho e vida independente.

11h15

12h30

13h

Catherine Naughton - Fórum Europeu para a Deficiência - EDF
Giuseppe Guerini - CECOP - EESC
Susanne Kraatz - Gestora de Políticas na DG EMPL Unidade
C3: Deficiência e Inclusão, Comissão Europeia
Tilly Metz - Parlamento Europeu, Grupo Os Verdes
Marco Estanqueiro - Ministro do Trabalho, Luxemburgo
Marco Lombardo - Membro do Município de Bolonha
Moderadora: Ludmilla Petit (OPALE)

Debate

Encerramento
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