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Texto destaque dossier:
Neste dossier, o deputado bloquista Jorge Falcato afirma que é urgente integrar as pessoas
com deficiência na comunidade. Eduardo Jorge escreve sobre promessas não cumpridas e
um tetraplégico, que optou por manter o anonimato, descreve os obstáculos que tem de
vencer no dia a dia e pergunta se não tem direito a viver na sua própria casa. Publicamos
ainda uma cronologia sobre os passos mais significativos no processo de reconhecimento do
direito à Vida Independente em Portugal, uma entrevista à secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e depoimentos de três pessoas que
querem ser olhadas enquanto cidadãs de pleno direito.
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Lead:
O direito a uma Vida Independente é essencial para garantir às pessoas com deficiência a
sua autonomia e romper com a lógica institucionalizadora e assistencialista patente na atual
legislação. Dossier organizado por Pedro Ferreira.
Neste dossier, o deputado bloquista Jorge Falcato afirma [1] que é urgente integrar as
pessoas com deficiência na comunidade. Eduardo Jorge escreve sobre promessas não
cumpridas [2] e um tetraplégico, que optou por manter o anonimato, descreve [3] os obstáculos
que tem de vencer no dia a dia e pergunta se não tem direito a viver na sua própria casa.
Publicamos ainda uma cronologia [4] sobre os passos mais significativos no processo de
reconhecimento do direito à Vida Independente em Portugal, uma entrevista [5] à secretária de
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e depoimentos [6] de
três pessoas que querem ser olhadas enquanto cidadãs de pleno direito.
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O direito a uma Vida Independente é essencial para garantir às pessoas com deficiência a
sua autonomia e romper com a lógica institucionalizadora e assistencialista patente na atual
legislação. Dossier organizado por Pedro Ferreira.
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