
Exmo Sr. Presidente do INR, I. P.

Dr. Humberto Santos

Tendo em consideração as competências atribuídas ao Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P: de 

acompanhamento e monitorização da  Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoas com 

Deficiência 2021-2025, vimos por este meio solicitar-lhe alguma informação.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2021  que aprovou a Estratégia Nacional para a 

Inclusão da Pessoas com Deficiência 2021-2025, estabeleceu o prazo de 10 dias, a partir da data da 

sua publicação, para as entidades que iriam integrar a Comissão de Acompanhamento e o Grupo 

Técnico indicarem os seus representantes. Vimos por este meio solicitar informação sobre quem 

são os elementos que integraram estas duas estruturas fundamentais para o acompanhamento da 

implementação da ENIPD.

Determinou ainda a referida Resolução que “cada área governativa elabora planos de ação anuais, 

visando o cumprimento das medidas e dos objetivos identificados na ENIPD 2021 -2025, 

identificando o planeamento, monitorização das medidas a executar e prevendo as 

responsabilidades de cada serviço e organismo, indicadores, pontos de partida, metas anuais e 

orçamento” e que esses planos de ação anuais devem ser “remetidos ao INR, I. P., que os submete 

ao Grupo Técnico de Acompanhamento até 31 de dezembro do ano anterior a que respeitam.” 

Solicitamos por isso o envio dos planos sectoriais para o ano 2022 que deverão ter sido entregues 

até 31 de dezembro de 2021.

Temos a convicção de que a implementação da Estratégia será tanto mais eficaz quanto mais 

envolver aqueles a quem se destina e para que tal aconteça tem de haver informação sobre o seu 

cumprimento. Por isso, o CVI, aquando da consulta pública realizada sobre a proposta de Estratégia, 

propôs a existência de um site em que fossem publicadas, com transparência, as ações previstas, a 

sua calendarização, respetivo orçamento e os responsáveis pela execução e o estado do 

cumprimento ou incumprimento das previsões iniciais. 
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Na ENIPD, nomeadamente no mapa anexo, estão descritas as diversas ações que concretizam a 

estratégia através de 8  grandes eixos de intervenção, a saber:

a) Eixo n.º 1: «Cidadania, igualdade e não discriminação»; 

b) Eixo n.º 2: «Promoção de um ambiente inclusivo»; 

c) Eixo n.º 3: «Educação e qualificação»;

d) Eixo n.º 4: «Trabalho, emprego e formação profissional»;

e) Eixo n.º 5: «Promoção da autonomia e vida independente»; 

f) Eixo n.º 6: «Medidas, serviços e apoios sociais»; 

g) Eixo n.º 7: «Cultura, desporto, turismo e lazer»; 

h) Eixo n.º 8: «Conhecimento, investigação, inovação e desenvolvimento» 

Não havendo acesso ao relatório anual que, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros, o 

INR, I. P. deveria apresentar até 15 de março para aprovação pela Comissão Interministerial e 

remetido ao membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança 

social, até dia 15 de abril, solicitamos informação sobre a execução das seguintes ações que 

deveriam ter sido concluídas no decorrer do ano de 2021.

Eixo Estratégico 1 Cidadania, igualdade e não discriminação 

OG 1 - Garantir a participação das pessoas com deficiência em condições de igualdade e equidade 

com as demais

1.1.4 Disseminar manual físico ou digital sobre os apoios, serviços e informações e contactos de 

entidades representativas de pessoas com deficiência e entidades públicas, quando ocorre a 

certificação da deficiência.

Divulgação da orientação - responsável MS

1.2.1 Apoiar a implementação do Regime do Maior Acompanhado (Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto),

através de elaboração de Manual de Apoio e de ações de formação para públicos específicos

Manual de Apoio elaborado – Responsáveis MJ, ISS, I. P., e INR, I. P. 
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1.2.6 Promover ações de sensibilização junto de partidos políticos para a divulgação de propaganda 

política em formato acessível

10 acções de sensibilização realizadas – Responsável INR

1.2.7 Assegurar que as campanhas e atos eleitorais divulgados em órgãos de comunicação social com

obrigação de serviço público são em formato acessível

Início de emissões em formato acessível – Ent. responsável - Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) 

1.2.8 Alteração dos critérios de avaliação dos projetos apresentados ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Jovem, com introdução de majoração dos projetos que envolvam pessoas jovens com 

deficiência, nos termos da Portaria 286/2020, de 14 de dezembro

Diploma Aprovado – Ent. responsável - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

(IPDJ, I. P.) 

1.2.9 Promover ações de capacitação a pessoas com deficiência sobre os direitos dos consumidores

2 ações realizadas – Ent. responsável - Direção-Geral doConsumidor (DGC) 

1.2.10. Eliminar eventuais fatores de discriminação de pessoas com deficiência associados ao acesso 

a serviços de saúde através da sensibilização de agentes relevantes

5 ações realizadas – Ent. responsáveis - INR, I. P., e Instituto Nacional de Emergência Médica,

I. P. (INEM, I. P.) 

1.2.11. Eliminar fatores de discriminação associados à contratualização de seguros de vida e de saúde

para pessoas com deficiência ou incapacidade através da sensibilização de agentes relevantes

2 ações realizadas – Ent. responsável – INR, I.P.

OG 2 - Promover a inclusão, igualdade e a prevenção da violência nas organizações e na 

comunidade 

2.2.1 Elaborar Guias Metodológicos que permitam a prevenção, sinalização e intervenção em 

situações de risco ou de violência sobre pessoas com deficiência (de qualquer idade) destinados a 
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agentes de autoridade e agentes proteção civil, magistrados/as, profissionais das áreas da educação 

e saúde e técnicos/as de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

Guias publicados – Ent. responsáveis - ISS, I.P., INR, I.P., e ONGPD 

2.2.4 Promover a intervenção articulada nas áreas da deficiência e da prevenção e combate à 

violência contra as mulheres e a violência doméstica, designadamente com base na resposta 

especializada de acolhimento de mulheres com deficiência da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 

Violência Doméstica

Protocolo celebrado – Ent. responsáveis - CIG e INR, I.P. 

Eixo Estratégico 2 Promoção de um ambiente inclusivo 

OG 1 - Promover ambientes físicos e de informação e comunicação acessíveis e resilientes 

1.1.2 Criar ações de formação técnica e sensibilização para dirigentes e técnicos/as das autarquias 

para promoção das acessibilidades no âmbito das suas competências

60 municípios abrangidos – Ent. responsável – EMPA

1.1.5 Estabelecer parcerias com Municípios, visando a prestação, consultoria, na eliminação de 

barreiras no espaço público

30 protocolos celebrados – Ent. responsável – INR, I.P.

1.1.6 Elaborar de manuais e guias orientadores de eliminação de barreiras 

arquitetónicas/comunicacionais e de conceção/desenho de produto

Manuais e guias elaborados – Ent. responsável – EMPA

1.2.5 Criar selo de «Território Inclusivo»

Regulamento publicado – Ent. responsáveis - INR, I. P., e ANMP 

1.3.5 Criar, em cada Ministério, uma equipa responsável por tornar acessível a informação e os 

documentos que respeitem a relação entre os serviços e os cidadãos

19 equipas constituídas – Ent. responsáveis – Todos os ministérios
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10% dos documentos acessíveis - Ent. responsáveis – Todos os ministérios

1.3.6 Promover o reconhecimento de sítios web com o Selo de Acessibilidade e Usabilidade através 

de formação e apoio

5 ações de formação realizadas – Ent. responsáveis - INR, I. P., e AMA, I. P. 

30% dos sítios web com selo atribuído - Ent. responsáveis – Todos os ministérios

1.4.2 Consolidar um serviço de interpretação de Língua Gestual Portuguesa que possa ser utilizado 

no Serviço Nacional de Saúde 24

Início do serviço definitivo – Ent. responsáveis - SPMS– Serviços Partilhados do Ministério da

Saúde, E. P. E., e INEM, I. P. 

OG 2 - Promover sinergias entre domínios setoriais 

2.1.1 Criar um Fórum aberto, de reflexão e debate, sobre ambiente inclusivo

Evento realizado - Ent. responsáveis - INR, I. P.

2.2.1 Criar linhas de financiamento específicas ou transversais para incremento da acessibilidade 

física e comunicacional dos recursos turísticos

Promoção de linha de financiamento cujos encargos relativos à linha de crédito são 

suportados pela área governativa setorial (ou pelos respetivos serviços) – Ent. responsável - Turismo

de Portugal, I. P. 

2.2.2 Prémio Turismo Acessível ALL FOR ALL: Divulgar e promover as boas práticas de projetos 

públicos e privados de turismo acessível

Implementação do Prémio - Ent. responsável - Turismo de Portugal, I. P. 

Eixo Estratégico 3 Educação e Qualificação 

OG 1 - Reforçar os mecanismos de apoio à aprendizagem e à consolidação do atual sistema de 

educação inclusiva 

1.1.1 Promover uma reflexão sobre o sistema de intervenção precoce com os diversos agentes 

envolvidos
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Relatório apresentado – Ent. responsáveis - MEDU, ISS, I. P., INR, I. P., e DGS 

1.2.1 Criar programa de sensibilização destinado à comunidade educativa sobre direitos humanos, 

inclusão e educação inclusiva

20 ações realizadas – Ent. responsável – MEDU

1.2.2 Reforçar a formação de Diretores/as, Conselho Geral, equipa multidisciplinar, docentes, 

assistentes operacionais, para a consolidação da educação inclusiva, através da definição e 

implementação de planos plurianuais de formação

15% de pessoas abrangidas – Ent. responsável – MEDU

1.2.3 Reforçar a formação específica dos docentes de educação especial (grupos de recrutamento 

900), designadamente em áreas como orientação e mobilidade, braille, Língua Gestual Portuguesa, 

Língua Gestual Tátil, atividades de vida diária, etc.

10 ações realizadas - Ent. responsável – MEDU

1.2.4 Avaliar a revisão dos modelos de funcionamento e financiamento dos Centros de Recurso para 

a Inclusão

Estudo apresentado - Ent. responsável – MEDU

1.2.6 Reorganizar equipas de apoio à efetivação dos Planos Individuais de Transição (PIT) em 

articulação com as Autarquias Locais e as entidades do Setor Social e Solidário, visando a transição 

entre a escolaridade obrigatória e a vida pós- escolaridade

30 equipas constituidas - MEDU, MTSSS, ANMP e Entidades do Setor Social e Solidário 

1.2.9 Promover um aumento do número de manuais escolares disponibilizados aos alunos em 

formatos acessíveis

Aumento face ao ano anterior - Ent. responsável – MEDU

Eixo Estratégico 4 Trabalho, Emprego e Formação Profissional 

OG 1 - Dinamizar o sistema de apoio à inserção profissional das pessoas com deficiência 
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1.1.1 Apresentar estudo de diagnóstico quantitativo e qualitativo sobre a situação de 

empregabilidade das pessoas com deficiência, visando elaboração de propostas de alteração

Relatório apresentado – Ent. responsáveis - Gabinete de Estratégia e Planeamento do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (GEP), Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), INR, I. P., e Direção--Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP) 

1.1.3 Implementar um serviço de apoio aos empregadores para efeitos de cumprimento da Lei da 

Quota (Lei n.º 4/2019, de 10 de janeiro) 

Serviço criado e regulamento aprovado – Ent. responsável – IEFP, I.P.

1.3.1 Redefinir o papel e atribuições da rede de Formação Profissional especificamente vocacionada 

para pessoas com deficiência, redimensionando-a às necessidades locais e promovendo a sua 

integração na rede de Centros de Recursos para a Qualificação e Emprego

Alteração legal publicada - Ent. responsável – IEFP, I.P.

1.3.2 Redefinir as atribuições da rede de Centros para a Qualificação e Emprego, ajustando-a a um 

modelo de apoio de proximidade e ao longo da vida

Alteração legal publicada - Ent. responsável – IEFP, I.P.

OG 2 - Criar condições de contexto promotoras da empregabilidade das pessoas com deficiência 

2.2.1 Criar ações de sensibilização para entidades empregadoras e outras instituições relevantes 

sobre a implementação de modelos de gestão inclusivos

5 ações realizadas – Ent. responsáveis - IEFP, I. P., INR, I. P., ONGPD, INA, I. P., e FEFA 

2.2.3 Criar um Programa Nacional de Formação em TIC/literacia digital específico para capacitação 

ou desenvolvimento de competências de pessoas com deficiência

Conceção, aprovação e implementação – Ent. responsáveis - IEFP, I. P., e INR, I. P. 
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Eixo Estratégico 5 Promoção da Autonomia e Vida Independente 

OG 1 - Criar condições junto de pessoas e famílias para a autonomização e vida independente de 

pessoas com deficiência

1.2.1 Disponibilizar, através da rede de Balcões da Inclusão, informação relevante para a vida 

independente e formação dos técnicos de atendimento

Guia elaborado – Ent. responsáveis - INR, I. P., e ONGPD 

OG 2 - Capacitar instituições e comunidades para a autonomização e vida independente de pessoas

com deficiência 

2.1.1 Criar no seio das IPSS e ONGPD equipas técnicas de autonomização

Diploma aprovado – Ent. responsável - ISS, I. P. 

2.1.2 Reavaliar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência as respostas sociais dos Centros de 

Atividades Ocupacionais (CAO), Residências Autónomas, Lar Residencial, Lar de Apoio e Centro de 

Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade

Reavaliação das respostas - Ent. responsável - ISS, I. P.

3.1.1 Avaliar os projetos-piloto de Assistência Pessoal instituídos pelo Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 

de outubro, envolvendo as pessoas com deficiência e suas famílias e outros agentes relevantes

Relatório da avaliação intercalar apresentado – Ent. responsáveis - INR, I. P.., e ONGPD 

Eixo Estratégico 6 Medidas, serviços e apoios sociais 

OG 1 - Promover, alargar e incrementar uma rede inovadora de serviços, equipamentos e apoios 

sociais, adequada às caraterísticas dos territórios e ao perfil das necessidades das pessoas com 

deficiência e suas famílias 

1.1.3 Consolidar e adequar estrategicamente a rede de equipamentos sociais, no âmbito da 

deficiência, através da contratualização de vagas, cuja ocupação seja efetuada por indicação dos 

serviços da Segurança Social (vagas reservadas) 
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Aumento de 5% do número de vagas em CAO e Lar Residencial reservadas à Segurança 

Social, face ao ano anterior - Ent. responsável - ISS, I. P.

1.1.4 Qualificar dirigentes, equipa técnica e trabalhadores das instituições do Setor Social e Solidário 

e ONGPD, que  desenvolvem respostas sociais na área da deficiência

15 % de dirigentes e profissionais abrangidos – Ent. responsáveis IEFP, I. P., ISS, I. P., 

1.1.6 Adaptar, para formato acessível, informação relativa às condições de acesso às respostas 

sociais, apoios e prestações da Segurança Social, nomeadamente Guias Práticos

20% de Guias e documentos adaptados – Ent. responsáveis - ISS, I. P., e INR, I. P. 

1.1.7 Criar ações de formação e capacitação técnica a profissionais da Ação Social para a 

especialização e qualificação da intervenção social na área da deficiência

Manual técnico criado - Ent. responsáveis - ISS, I. P., e INR, I. P. 

1.4.1 Operacionalizar medidas de apoio à/ao cuidador informal previstas no respetivo Estatuto

Diploma aprovado – Ent. responsáveis - ISS, I. P., DGSS; DGS e Administração Central do 

Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) 

1.4.4 Criar modelo definitivo do Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Diploma aprovado – Ent. responsáveis - ISS, I. P., DGSS e DGS 

1.5.1 Avaliar o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio

Grupo de Trabalho criado – Ent. responsáveis - MF, MEDU, INR, I. P., IEFP, I. P., ISS, I. P., II, I. 

P., DGSS, DGS e ACSS, I. P. 

Relatório de avaliação com propostas de melhoria e alteração do sistema, com audição do 

MF – Ent. responsáveis - MEDU, INR, I. P., IEFP, I. P, ISS, I. P., II, I. P.; DGSS, DGS, ACSS, I. P.; e MF 

1.5.2 Implementar e executar o plano de formação, dirigido às entidades financiadoras e 

Entidades/Centros Prescritores Especializados

10 ações de formação realizadas – Ent. responsáveis - MEDU, IEFP, I. P., ISS, I. P., II, I. P., INR,

I. P., e MS 

1.5.3 Regulamentar os Bancos de Produtos de Apoio
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Decreto-Lei a aprovar – Ent. responsáveis - MEDU;, MTSSS, DGS e ACSS, I. P 

OG 3 - Reforçar, modernizar e simplificar as prestações sociais de apoio às pessoas com deficiência

3.1.1 Simplificar os procedimentos das condições de acesso à Prestação Social para a Inclusão

Revisão de normas/procedimentos - Revisão de normas/procedimentos 

3.2.1 Avaliar o Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa

Relatório de avaliação com propostas de melhoria e alteração do sistema – Ent. 

responsáveis - SS, I. P., e DGSS 

3.3.1 Promover a valorização gradual do valor de referência do Complemento da Prestação Social 

para a Inclusão

Diploma publicado anualmente – Ent. responsáveis - ISS, I. P., e DGSS 

3.3.2 Prosseguir a trajetória de valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais 

baixos de rendimento, nomeadamente através da promoção da valorização gradual do valor de 

referência do Complemento Solidário para Idosos, também pago a pensionistas de invalidez

Diploma publicado anualmente – Ent. responsáveis - ISS, I. P., e DGSS 

Eixo Estratégico 7 Cultura, Desporto, Turismo e Lazer 

OG 1- Garantir o acesso à cultura e promover programas culturais inclusivos 

1.1.1 Criar Planos de Acessibilidade a monumentos, museus, palácios, sítios, teatros, cineteatros, 

centros de arte, entre outros espaços e equipamentos culturais

20 planos aprovados – Ent. responsáveis - Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e 

Direção Regional da Cultura (DRC) 

1.1.2 Reforçar o financiamento à elaboração e implementação de tecnologias que permitam o acesso

com autonomia a espaços e equipamentos culturais (ex. audioguias, audiodescrição, videoguias)

15% de reforço orçamental, face ao ano anterior - Ent. responsáveis - Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC) e Direção Regional da Cultura (DRC) 
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OG 2 - Dinamizar a prática desportiva em todas as idades 

2.2.2 Operacionalizar o Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) priorizando o 

financiamento a clubes desportivos e a entidades da economia social na promoção e 

desenvolvimento da prática regular do desporto e das atividades físicas dirigidas às pessoas com 

deficiência

25 projetos apoiados – Ent. responsáveis - IPDJ, I. P.; INR, I. P.; ANMP 

OG 3 - Promover práticas de turismo e de lazer inclusivas 

3.2.1 Lançar Programa Eventos Acessíveis e Prémio Evento + Acessível

Programa e Prémio criados – Ent. responsáveis - Turismo de Portugal, I. P., e INR, I.P. 

3.2.2 Criar um guia de organização de eventos acessíveis

Guia apresentado – Ent. responsáveis - Turismo de Portugal, I. P., IPDJ, I. P., e INR, I. P. 

3.2.3 Sensibilizar as distribuidoras cinematográficas e produtoras de espetáculos para a 

disponibilização de conteúdos em formatos acessíveis

2 ações de sensibilização realizadas – Ent. responsável - INR, I. P. 

Eixo Estratégico 8 - Conhecimento, Investigação, Inovação e Desenvolvimento 

OG2 - Aprofundar o conhecimento científico e tecnológico nos domínios da inclusão e da 

deficiência 

2.1.8 Apoiar a investigação científica nas áreas da inclusão e da deficiência (abrangendo diversos 

domínios científicos)

Linhas de financiamento criadas – Ent. responsável - FCT, I.P 

2.1.9 Dinamizar e alargar o Prémio "Eng.º Jaime Filipe"

Regulamento publicado - Ent. responsável - INR, I. P. 

2.1.10 Dinamizar e alargar o Prémio "Ciências Sociais e Humanas"

Regulamento publicado - Ent. responsável - INR, I. P. 
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OG3 - Dinamizar a cooperação internacional e a partilha de experiências e promover a inclusão da 

pessoa com deficiência na política da Cooperação Portuguesa 

3.1.1 Organizar um encontro internacional sobre direitos humanos e inclusão das pessoas com 

deficiência

 Encontro realizado – Ent. responsável - INR, I.P. 

3.2.1 Participar no Programa Ibero-Americano sobre os direitos das pessoas com deficiência

Adesão ao Programa – Ent. responsável – GEP

3.3.1 Promover a referência à inclusão das pessoas com deficiência, no contexto do grupo de pessoas

em situação de vulnerabilidade, nos instrumentos de financiamento a projetos de ONGD de 

Cooperação e Educação para o Desenvolvimento

Referência evidenciada – Ent. responsável - Camões, I.P. 

Sem outro assunto de momento, resta-nos reafirmar a necessidade da criação da criação de um site 

específico que assegure a máxima transparência sobre a implementação da Estratégia Nacional para 

a Inclusão da Pessoas com Deficiência 2021-2025 . Este site deverá ser alimentado pelo Grupo 

Técnico com toda a documentação produzida, calendarização, orçamentação, indicadores finais e 

intercalares. Indicação das verbas do Orçamento do Estado ou de Fundos Europeus alocados à 

execução da estratégia, etc. Só assim será possível haver  controlo e participação cidadã na sua 

execução. 

Com os melhores cumprimentos,

Jorge Falcato Simões

Presidente 

Associação CVI – Centro de Vida Independente

04/05/2022

Associação CVI - Centro de Vida Independente
Rua Ferreira de Castro
Casa dos Direitos Sociais, s/n
1950-135 Lisboa

218 173 272
913 373 240

geral@vidaindependente.org
www.vidaindependente.org
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