
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Este documento é um anexo ao Protocolo elaborado no projeto LETITBE. 

Este instrumento ajudará a saber qual é o ponto de partida da sua Instituição para continuar a 
implementar medidas que tenham uma perspetiva ligada ao cumprimento dos direitos. 

Medidas para implementar os direitos abrangidos no protocolo SIM NÃO 
 
Artigo 7. Direito das crianças com deficiência 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços    
A minha organização garante o respeito pelos direitos humanos e pela 
liberdade das crianças que usam os seus serviços. 

  

A minha organização dá prioridade à segurança e à proteção de 
crianças com deficiência em todos os momentos. 

  

A minha organização apoia a participação em comités e conselhos 
para as crianças expressarem livremente as suas opiniões sobre 
assuntos do seu interesse. 

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização possuem sistemas de comunicação 
alternativos e aumentativos que me permitem comunicar de forma 
eficaz com as crianças. 

  

Os serviços da minha organização recebem informações em formatos 
individualizados e acessíveis. 

  

Os serviços da minha organização têm um espaço onde as crianças são 
ouvidas e podem comunicar o que pensam. 

  

Medidas adotadas a nível Individual    
O plano individualizado das crianças inclui o exercício dos seus direitos 
e liberdades. 

  

Existe um sistema de comunicação alternativo para as crianças, 
atendidas nos serviços da minha organização, que necessitem. 

  

As crianças atendidas nos serviços da minha organização participam 
em comités onde podem expressar sua opinião, independentemente 
da sua idade. 

  

 
Artigo 10: Direito à vida 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização respeita o direito à vida de todas as pessoas.   
A minha organização promove a conscientização sobre o direito à vida 
através de formação e informações acessíveis. 

  

A minha organização adota medidas legislativas, administrativas e 
judiciais para salvaguardar o direito à vida das pessoas com 
deficiência, de acordo com a legislação nacional e as leis de direitos 
humanos. 

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização promovem e facilitam a participação 
em discussões sobre o direito à vida. 

  



Os serviços da minha organização desenvolvem programas 
educacionais sobre o direito à vida. 

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência têm acesso a informação sobre o direito à 
vida. 

  

As pessoas com deficiência participam em formações onde aprendem 
e debatem sobre o direito à vida. 

  

 
Artigo 15: Proteção contra tortura, penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes. 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização garante que todos os que usam os seus serviços 
não são alvo de tortura, tratamento cruel ou punição. 

  

A minha organização promove a dignidade das pessoas e garante que 
ninguém é submetido a experiências médicas ou científicas sem o seu 
consentimento explícito e informado. 

  

A minha organização possui estruturas adequadas de acordo com a 
legislação para percecionar ou denunciar um abuso de acordo com 
este artigo.  

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização têm sistemas e estratégias para 
prevenir tortura, tratamento cruel ou punição. 

  

Os serviços da minha organização estabeleceram normas, medidas e 
procedimentos internos em colaboração com profissionais para 
responder a possíveis torturas, crueldades ou castigos. 

  

Os serviços da minha organização oferecem formação a pessoas com 
deficiência para reconhecer situações de tortura e serem capazes de 
denunciá-las por meio dos canais estabelecidos. 

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência são tratadas com respeito e de acordo com 
o previsto na Carta de Direitos das Pessoas com Deficiência, também 
em situações complexas em que se manifestem graves problemas de 
comportamento. 

  

As pessoas com problemas graves de comportamento são atendidas 
de acordo com uma estrutura de suporte comportamental positivo. 

  

As pessoas com deficiência atendidas no meu serviço têm sistemas de 
comunicação alternativos para comunicar situações de tratamento 
cruel, tortura ou punição. 

  

As pessoas com deficiência assistidas no meu serviço aprendem a 
reconhecer as situações de tortura, tratamento cruel ou castigo.  

  

 
Artigo 21 - Liberdade de expressão, opinião e acesso à informação 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização garante que todas as informações disponíveis 
para o público em geral são também fornecidas em formatos 
acessíveis para pessoas com deficiência. 

  

A minha organização aceita e facilita o uso de qualquer forma de 
comunicação alternativa e aumentativa como por exemplo Braille, 
pictogramas ou dispositivos de comunicação alternativos.  

  



A Minha organização incentiva os media e as organizações de 
informação online a tornarem os seus serviços acessíveis às pessoas 
com deficiência. 

  

Medidas adotadas a nível local   
A minha organização tem estruturas que garantem que as pessoas 
com deficiência podem participar e ser incluídas em todas as reuniões 
e decisões relacionadas com elas. 

  

Os profissionais dos serviços da minha organização recebem formação 
em comunicação através de sistemas alternativos e aumentativos. 

  

Na minha organização asseguramos que as pessoas têm o apoio 
necessário para aceder à internet. 

  

Na minha organização ajudamos as pessoas a ter acesso às tecnologias 
mais atualizadas em tempo útil. 

  

Na minha organização analisamos as necessidades de suporte à 
comunicação ao longo da vida das pessoas. 

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas atendidas no meu centro recebem suporte adequado para 
escolher o sistema de comunicação mais adequado para cada caso. 

  

As pessoas com deficiência no meu centro recebem suporte para 
desenvolver as capacidades digitais necessárias para aceder e usar a 
internet. 

  

As pessoas com deficiência no meu centro têm materiais adaptados 
para entender o conteúdo dos sites que visitam. 

  

As pessoas com deficiência no meu centro têm sistemas de 
comunicação aumentativa para participar em reuniões. 

  

 
Art. 23. Respeito pela habitação e família. 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização assume que as pessoas com deficiência podem 
ter relacionamentos, casar e criar sua própria família. 

  

A minha organização fornece o suporte necessário para que pessoas 
com deficiência possam tomar as suas decisões em questões como 
planeamento familiar e sexualidade. 

  

A minha organização reconhece o direito das pessoas com deficiência 
de decidirem livremente o número de filhos que desejam ter, 
oferecendo informações acessíveis para que consigam entender. 

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização garantem que as pessoas com 
deficiência têm acesso a um espaço de vida adequado para manter a 
sua privacidade.  

  

Os novos serviços da minha organização estarão acessíveis para 
permitir que as pessoas vivam lá com suas famílias.  

  

Os serviços da minha organização oferecem apoio adequado às 
pessoas com deficiência que têm filhos.  

  

Os trabalhadores dos serviços da minha organização têm formação 
específica relacionada com as temáticas da família e sexualidade.  

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas atendidas na minha organização têm a oportunidade de 
aprender sobre planeamento familiar e sexualidade.  

  



As pessoas atendidas na minha organização têm o direito de constituir 
família como qualquer outra pessoa.  

  

As pessoas atendidas na minha organização podem escolher onde 
morar e ter um espaço de convivência acessível.  

  

 
Art. 24 Direito à educação 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização promove a integração na área da educação para 
garantir a igualdade de oportunidades. 

  

A minha organização promove formação contínua em todas as etapas 
da vida. 

  

A minha organização promove a adoção de leis específicas para apoiar 
a inclusão significativa de pessoas com deficiência na educação.  

  

A minha organização tem parcerias com outros setores para apoiar a 
criação de uma sociedade mais inclusiva.  

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização desenvolvem e promovem 
programas digitais de educação e de lazer acessíveis a pessoas com 
deficiência. 

  

Os serviços da minha organização oferecem programas educacionais 
às pessoas com deficiências dentro e fora da instituição. 

  

Os profissionais dos serviços da minha organização mantêm um 
relacionamento com outros setores da comunidade para promover 
uma sociedade mais justa e inclusiva. 

  

Os serviços da minha organização criam espaços e fóruns onde as 
pessoas com deficiência podem debater e compartilhar interesses e 
ideias sobre educação.  

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência atendidas na minha organização 
participam em programas de formação contínua e têm o apoio 
necessário para fazê-las. 

  

As pessoas com deficiência que participam em programas de 
formação têm o direito de usar qualquer meio de comunicação, que 
seja apropriado para elas, para ter acesso à educação e formação. 

  

As pessoas com deficiência têm apoio no sistema educacional. Elas 
podem também desempenhar as funções de formadores.  

  

 
Art.  25 Direito à Saúde 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização garante que as pessoas tenham acesso a serviços 
de saúde de qualidade. 

  

Na minha organização as pessoas com deficiência são apoiadas para 
terem acesso a programas de saúde na área da reprodução sexual. 

  

A minha organização luta contra a discriminação quanto ao acesso ao 
seguro saúde e de vida. 

  

A minha organização protege e promove o acesso à saúde, 
independentemente da deficiência.  

  

Medidas adotadas a nível local   



Os serviços da minha organização possuem protocolos e formas de 
manter serviços de saúde de qualidade. 

  

Os serviços da minha organização oferecem programas educacionais 
sobre saúde sexual e reprodutiva. 

  

Os serviços da minha organização realizam workshops externos para 
os utilizadores, as suas famílias e pessoal de apoio para garantir 
cuidados de saúde adequados. 

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas atendidas na minha organização têm suporte para 
comunicar problemas de saúde, dor ou desconforto e a necessidade 
de consultar um profissional de saúde. 

  

As pessoas com deficiência que são atendidas na minha organização 
recebem o suporte tecnológico necessário em relação às suas 
necessidades médicas. 

  

As pessoas atendidas na minha organização têm o direito de decidir se 
desejam aceder aos serviços de saúde de forma independente ou com 
o apoio de funcionários ou de um membro da família. 

  

As pessoas com deficiência na minha organização têm materiais 
acessíveis e tecnologias assistidas que lhes permitem defender o seu 
direito a cuidados iguais de saúde com qualidade.  

  

 
Art. 27 Direito ao trabalho 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização possui ferramentas de apoio às pessoas com 
deficiência no exercício de seus direitos trabalhistas.  

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização desenvolvem programas específicos 
para que pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades 
de acesso ao mundo do trabalho. 

  

Os serviços da minha organização têm programas de formação 
profissional, experiência profissional e sistemas de colocação de 
pessoal.   

  

Os serviços da minha organização desenvolvem programas para 
ajudar a encontrar, conseguir e manter um emprego. 

  

Os serviços da minha organização garantem instalações adequadas e 
razoáveis.  

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência atendidas na minha organização 
participam num plano de ação pessoal de emprego. 

  

As pessoas com deficiência atendidas na minha organização podem 
solicitar uma acomodação razoável. 

  

As pessoas com deficiência atendidas na minha organização 
participam em sessões em que são compartilhadas histórias de 
sucesso de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. 

  

 
Art. 29: Participação na vida política e pública. 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização removeu as restrições à capacidade legal.   



A minha organização aboliu as restrições ao ato eleitoral, uma vez que 
o direito de voto das pessoas com deficiência foi reconhecido. 

  

A minha organização promove o co-design de informações acessíveis 
sobre o processo eleitoral. 

  

A minha organização contempla e projeta o desenvolvimento de 
medidas de atendimento às pessoas com deficiência que desejam 
votar e participa nas ações necessárias para tornar esse processo 
acessível. 

  

A minha organização trabalha com outras organizações, partidos 
políticos, comissões eleitorais, ONGs, sensibilizando para a 
importância do voto nas pessoas com deficiência e para a necessidade 
de informação acessível.  

  

A minha organização aloca fundos para fornecer informações 
acessíveis sobre as eleições, bem como para formar as pessoas nas 
mesas de voto. 

  

Medidas adotadas a nível local   
A minha organização participa no co-design de tornar as informações 
sobre o processo eleitoral mais acessíveis. 
 

  

Os serviços da minha organização conceptualizam suportes individuais 
flexíveis para eleitores com deficiência. Isso pode incluir mesas de voto 
móveis, votação antecipada, votação por correio, em casa, em 
hospitais… 

  

Os profissionais dos serviços da minha organização preparam 
materiais de consciencialização sobre a necessidade de pessoas com 
deficiência votarem.  

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência assistidas na minha organização 
participam da avaliação das políticas e serviços que afetam as suas 
vidas. 

  

Pessoas com deficiência assistidas na minha organização participam 
da vida política e pública a todos os níveis. 

  

As pessoas com deficiência assistidas na minha organização 
participam nos órgãos de decisão relevantes a nível do centro, mas 
também a nível público e comunitário.  

  

Pessoas com deficiência intelectual, suas famílias e organizações 
representativas estão totalmente envolvidas e participam dos 
processos de consulta eleitoral para garantir uma relação construtiva 
e de confiança. 

  

 
Art. 30 Participação em atividades culturais, desportivas e 
recreativas 
 

  

Medidas adotadas a nível do prestador de serviços   
A minha organização garante que as pessoas com deficiência podem 
participar com igualdade na vida cultural. 

  

A minha organização garante que pessoas com deficiência podem 
aceder a lugares que oferecem serviços culturais. 

  

A minha organização reconhece e garante que as pessoas com 
deficiência têm a oportunidade de desenvolver e alcançar o seu 
potencial criativo. 

  



A minha organização incentiva e oferece às pessoas com deficiência a 
oportunidade de escolher e participar em atividades de lazer e 
desporto de acordo com o gosto de cada um. 

  

A minha organização tem instalações desportivas acessíveis e oferece 
serviços de apoio para a sua utilização.  

  

Medidas adotadas a nível local   
Os serviços da minha organização têm uma lista de atividades 
acessíveis para desenvolver tanto no centro como na comunidade, 
adaptadas aos interesses das pessoas que serve. 

  

Os serviços da minha organização adaptam atividades, caso não sejam 
totalmente acessíveis, para garantir a máxima participação de todos. 

  

Os serviços da minha organização oferecem uma ampla gama de 
atividades com base nos interesses e capacidades de cada pessoa. 

  

Os serviços da minha organização oferecem o suporte necessário para 
que a pessoa possa decidir sobre as atividades culturais, desportivas e 
de lazer que pretende desenvolver. 

  

Os serviços da minha organização oferecem um programa de 
formação em defesa dos direitos de participação cultural, desportiva 
e de lazer.  

  

Medidas adotadas a nível Individual   
As pessoas com deficiência participam em programas e têm recursos 
personalizados para o desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e de lazer. 

  

As pessoas com deficiência são apoiadas para a prática de desporto 
inclusivo, recreação e lazer. 

  

As pessoas com deficiência participam no desenvolvimento de 
materiais e recursos acessíveis para o usofruto e acesso às atividades 
culturais. Isso pode incluir teatros, museus, cinemas, bibliotecas e 
serviços turísticos. 

  

As pessoas com deficiência participam na identificação e no 
desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e de lazer dentro 
da organização. 

  

As pessoas com deficiência fazem parte de comites de cultura e lazer. 
O objetivo dos comités é a organização de atividades culturais, 
recreativas e de lazer. 

  

As pessoas com deficiência têm recursos para participar em atividades 
culturais, recreativas e de lazer, de acordo com os seus interesses e 
habilidades. 

  

As pessoas têm a oportunidade de se tornarem professores, 
formadores e treinadores na área da cultura, arte e desporto.  

  

 

 


