
As pessoas com deficiência constituem um grupo em risco 
severo de discriminação e de exclusão social, a diversos 
níveis: acessibilidades físicas e de serviços/recursos para 
uma inclusão social efetiva; trabalho; educação; qualificação 
ao longo da vida; saúde; desporto; cultura e lazer.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(GDPcD) constitui um marco histórico e uma referência na 
garantia e promoção dos direitos humanos, em particular das 
Pessoas com Deficiência. 
A importância de se assinalar o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência - 3 de dezembro - tem que ver com a 
emergência da sensibilização da comunidade e da população 
em geral, dos decisores e responsáveis para a alteração de 
comportamentos e de mentalidades e para a adoção de 
medidas que cumpram a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.  
Pese embora o tempo especial que vivemos com a pandemia 
Covid 19, a Câmara Municipal de Almada, no âmbito e com 
as entidades da Rede Social, propõe-se assinalar a data com 
um conjunto de atividades diversificadas.

3 DEZ A 31 DEZEMBRO
FÓRUM MUNICIPAL ROMEU CORREIA
EXPOSIÇÃO DO CONCURSO 
ARTE E CRIATIVIDADE

2 A 4 DE DEZEMBRO (qui. a sáb.) 21h00
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES GRAÇA 
CICLO DE CINEMA SOBRE DEFICIÊNCIA
Programa específico. Levantamento obrigatório de Bilhete.      

2 DEZ: “Um Novo Caminho” de Ben Lewin
O mundo é um lugar confuso para Wendy, uma jovem autista 
ferozmente independente e brilhante. Wendy sonha deixar a casa 
comunitária onde vive e voltar a viver com a família da sua irmã e 
com o seu pequeno sobrinho. Ela está certa que tudo o que precisa 
para os convencer que está apta a regressar é provar as suas novas 
competências e capacidades. Como grande fã de tudo o que se 
relaciona com o universo Star Trek, Wendy escreve no seu tempo  
livre e, quando descobre que se irá realizar um concurso de 
argumentos para um novo filme da saga, decide agarrar a oportuni-
dade, participar com um argumento de 500 páginas e provar o seu 
valor! Agora o problema é entregar o argumento... 
Com seu pequeno cão e apenas alguns dólares no bolso, Wendy 
decide corajosamente ir em busca de seu sonho, embarcando numa 
aventura repleta de desafios e surpresas.

3 DEZ: “A Força do Amor” de Jessie Nelso
Um filme magnífico sobre o poder do amor, uma autêntica lição 
de vida, amor e alegria. Com Sean Penn e Michelle Pfeiffer como 
protagonistas, "A Força do Amor" é a comovente história de um pai 
com deficiências mentais, que cria a sua filha com a ajuda de um 
extraordinário grupo de amigos. Quando Lucy completa sete anos e 
ultrapassa intelectualmente o pai, a sua relação é ameaçada quando 
a situação deles chega ao conhecimento de uma assistente social, 
que quer que Lucy seja entregue para adoção. Confrontado com este 
problema, Sam trava então uma luta na justiça, para conseguir a 
custódia da sua filha. A ajuda encontra-a numa conceituada 
advogada que vai fazer tudo por tudo para ajudar este homem, que 
só deseja ser feliz. "A Força do Amor", um poderoso e emocionante 
drama que nos fala do poder do amor.

4 DEZ: “Vermelho como o Céu” de Cristiano Bortone
Inspirado na história real de Mirco Mencacci, um dos melhores 
editores de som da Itália, o filme passa-se na Toscana no início dos 
anos 1970. O pequeno Mirco de apenas 10 anos é um grande fã de 
cinema. Infelizmente após um acidente, perde a visão e considerado 
como uma pessoa com deficiência, não pode frequentar a escola 
pública. Os pais são portanto, obrigados a hospedá-lo numa instituição 
para cegos em Gênova. Aqui, Mirco encontra um velho gravador e com 
um pouco de prática começa a montar uma série de contos sonoros 
feitos apenas de ruídos. No entanto, os tutores, não vendo com bons 
olhos a paixão de Mirco, tentam de todas as formas acabar com seu 
hobby, mas a criança não desanima e decide envolver outros meninos 
em uma escapadela noturna. Depois de sua façanha, Mirco é expulso, 
mas toda uma cidade se mobiliza para ajudá-lo.

ENTRE 18 NOVEMBRO E 6 DEZEMBRO 
CICLO DE WEBINARES NO ÂMBITO DA 
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
APCAS - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL 
ALMADA SEIXAL
Destinatários: público em geral
Duração: 1h30

18 NOV (Qui.) 18h30-20h00 
Sexualidade na Deficiência  
Dinamizador(a): Dr.ª Raquel Pereira & Equipa APCAS 

24 NOV (Qua.)18h30-20h00
Suporte ao Cuidador: Apoios Sociais & 
Desafios Emocionais da Prestação de Cuidados 
Dinamizador(a):  Equipa APCAS - Associação de Paralisia Cerebral 
de Almada Seixal

30 NOV (Ter.)18h30-20h00 
Vida Independente: Desafios & Oportunidades  
Dinamizador(a):  Equipa CAVI - APCAS: Centro de Apoio à Vida 
Independente - Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal

06 DEZ (Seg.)18h30-20h00 
Desporto Inclusivo: O Contributo da APCAS
- Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal 
Dinamizador(a): Equipa APCAS 

INSCRIÇÃO GRATUITA, MAS OBRIGATÓRIA EM: 
https://yep.pt/1H3FR
(A inscrição poderá ser realizada para todos os webinares ou apenas 
para aqueles cujas temáticas sejam do seu interesse!)
- A participação estará sujeita a inscrição prévia, mas gratuita
- A plataforma online será a do GOOGLE MEETS.

20 NOVEMBRO (sáb.) 15h00
SALÃO NOBRE DO SOLAR DOS ZAGALLOS
TERAPIA DA FALA, SIM! E PORQUÊ? 
- UMA PERSPETIVA SOBRE A INCAPACIDADE 
E A DEFICIÊNCIA
NÚCLEO DA MARGEM SUL DA PAIS-EM-REDE
Orador: João Torres (Terapeuta da Fala)
Destinatários: Professores, educadores, profissionais de saúde, 
pais e público em geral

20 NOVEMBRO (sáb.) 16h00 
SALÃO NOBRE DO SOLAR DOS ZAGALLOS
INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
NÚCLEO DA MARGEM SUL DA PAIS-EM-REDE
Oradores: Alexandra Lobato (Terapeuta Desenvolvimento) 
e Rui Rocheta (Empresário)
Destinatários: Professores, educadores, profissionais de saúde, 
pais e público em geral

21 NOVEMBRO (dom.) 10h30 
SALÃO NOBRE DO SOLAR DOS ZAGALLOS
HORA DO CONTO – LEITURA DE 2 LIVROS 
DA COLEÇÃO DOS MENINOS ESPECIAIS
NÚCLEO DA MARGEM SUL DA PAIS-EM-REDE
Destinatários: Crianças, jovens, pais e público em geral

21 NOVEMBRO (dom.) 11h00
SALÃO NOBRE DO SOLAR DOS ZAGALLOS
VAMOS FALAR SOBRE A EPILEPSIA
NÚCLEO DA MARGEM SUL DA PAIS-EM-REDE
Oradora: Dra. Maria José Fonseca (Neuropediatra e Pediatra no HGO)
Destinatários: Professores, educadores, profissionais de saúde, pais 
e público em geral

21 NOVEMBRO (dom.) 15h00 
SALÃO NOBRE DO SOLAR DOS ZAGALLOS
INCLUSÃO SOCIAL NA DEFICIÊNCIA 
– DESAFIOS, ESTÍMULOS E ALTERNATIVAS 
EXISTENTES QUE FAZEM DA INCLUSÃO 
UMA REALIDADE
NÚCLEO DA MARGEM SUL DA PAIS-EM-REDE
Oradores: Ana Ferreira - Atrium 7,  Andreia Cantarinha - Técnica 
Superior de Educação Especial e Reabilitação, Ângelo Borges - 
Professor de Música, Isabel Cavaca – Addapters.org
Destinatários: Professores, educadores, profissionais de saúde, 
pais e público em geral

2 DEZEMBRO (qui.) 17h00-19h00
ONLINE 
QUIZZ DIREITOS HUMANOS
ASSOCIAÇÃO INOVAR AUTISMO
Destinatários: Jovens entre os 14 e os 18 anos

O objetivo da presente atividade consiste na promoção de um Quizz 
online acerca das temáticas-alvo (cidadania, direitos das pessoas 
com deficiência, participação ativa, etc.), onde sejam criados 
desafios à participação na comunidade (sobretudo aos mais jovens).
Neste sentido, e com a presente atividade, pretende-se promover a 
reflexão e sensibilização relativamente à importância dos direitos das 
pessoas com deficiência e respetiva participação na sociedade, 
nomeadamente, junto das faixas etárias mais novas.
Existirá um prémio para os três primeiros lugares.
A atividade será organizada pelo grupo de jovens pelos direitos 
humanos da Inovar Autismo e pelos jovens que usufruem do apoio no 
âmbito dos CAVIS da Inovar Autismo.

NOTA: UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ZOOM* 
* será disponibilizado um link para o evento, 2 dias antes da realização 
do mesmo, através da página do Facebook da Inovar Autismo.
Organização: Associação Inovar Autismo
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