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Por uma Lei que garanta
a Autonomia Pessoal
debatemos o Futuro
a que temos direito
Esta é a nossa
sua experiência

a nossa
vida
nas nossas
mãos

Iniciar o mandato do Pelouro dos Direitos Sociais com uma conferência sobre a “Vida Independente”, assinalando o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência, é um desafio a Lisboa.
Decidir como vivemos o nosso dia a dia -- a que horas acordar ou quando
almoçar, autonomia para fazer higiene pessoal ou sair de casa -- entre
outras decisões elementares é a independência de que estamos a falar.
Há cidadãos do nosso país que não têm essa liberdade de escolha, em
pleno século XXI, após quarenta anos de democracia. Mas não tem de
ser assim, podemos e devemos contribuir para a mudança.
A experiência de outros países demonstra que as pessoas com deficiência
não têm de depender de familiares ou ser institucionalizadas, podem
livremente contratar assistentes pessoais que os apoiam, na medida das
suas necessidades. Se há vontade individual de ter uma vida autónoma,
falta vontade colectiva -- ou seja, do Estado -- para que sem preconceitos
apoie cada indivíduo que queira assumir a sua vida nas suas mãos.
Em Lisboa a luta pela Vida Independente pode ser paradigmática da forma de fazer politica autárquica de Direitos Sociais pois tem por base a
Participação individual na defesa dos Direitos Humanos, a Coesão por só
ser possível em parceria organizada entre o Município e a Comunidade, e
assumpção (assunção) da responsabilidade de Intervenção porque a
escala de desigualdade existente assim o exige das entidades publicas.
Lisboa pode contribuir para a mudança, ouvindo e fazendo ouvir os
anseios de quem luta pela sua independência, sendo parceiro na definição e implementação de um modelo de Vida Independente. Queremos
liberdade para todos!

João Carlos Afonso
Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais
da Câmara Municipal de Lisboa

A Vida Independente
é possível
Jorge Falcato Simões
da Coordenação do Movimento (d)Eficientes Indignados

José é tetraplégico, vive sozinho num 3º andar sem elevador. Tinha alguém que o ajudava em tudo o que não conseguia fazer autonomamente. Deixou de ter esse apoio.
Agora o serviço de apoio domiciliário leva-lhe as refeições
durante a semana. Ao fim de semana safa-se como pode.
A maior parte do tempo passa-o na cama.
Joana tem paralisia cerebral, estudante universitária, vive
numa residência de estudantes. Não pode sair à noite com
os colegas porque não tem ninguém que a deite quando
chega. Nas raras vezes que sai, encosta a cabeça à
secretária e assim “dorme” o resto da noite.
Manuel, 30 anos, licenciado, tem uma doença degenerativa.
Vive com os pais. São eles que decidem a que horas se
levanta da cama ou mesmo se se levanta ou não.

Sofia, tetraplégica vivia com a família. Agora está sozinha
porque os familiares morreram. Tem uma casa adaptada à
sua condição física, mas, como não tem alguém que a apoie,
está a viver num lar para deficientes profundos para onde
tem de voltar todos os dias a seguir ao trabalho.

São inúmeras as pessoas com deficiência em que a sua dependência
de ajuda por terceiros, decorrente das suas limitações funcionais, resulta
em exclusão social e sofrimento pessoal.
As razões são diversas, mas todas estas pessoas, e muitas outras que
se defrontam com situações semelhantes, poderiam ter uma vida activa e
digna se o Estado português tivesse uma política orientada para a
promoção da vida independente das pessoas com deficiência.
Pelo contrário, as políticas que têm vindo a ser promovidas por sucessivos governos apontam, no essencial, para duas soluções que agravam
ainda mais as situações de dependência.

Desresponsabilização
ou institucionalização
O Estado ou se desresponsabiliza, delegando nas famílias o acompanhamento e apoio às pessoas que delas dependem, não as compensando
minimamente dos custos acrescidos que esta situação comporta, ou,
por outro lado, promove a institucionalização das pessoas dependentes.
Nem uma nem outra solução elege a pessoa com deficiência como o
sujeito central a quem é necessário que o Estado forneça os meios
para ter uma vida em igualdade de oportunidades com os seus pares
sem deficiência.

Esta orientação é contrária aos compromissos assumidos na Convenção
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sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em que o Estado
Português reconheceu a igualdade de direitos “de todas as pessoas
com deficiência a viverem na comunidade, com escolhas iguais às
demais” e comprometeu-se a tomar “medidas eficazes e apropriadas
para facilitar o pleno gozo, por parte das pessoas com deficiência, do
seu direito e a sua total inclusão e participação na comunidade,
assegurando nomeadamente que:
a) As pessoas com deficiência têm a oportunidade de escolher o seu
local de residência e onde e com quem vivem em condições de
igualdade com as demais e não são obrigadas a viver num determinado ambiente de vida;
b) As pessoas com deficiência têm acesso a uma variedade de
serviços domiciliários, residenciais e outros serviços de apoio
da comunidade, incluindo a assistência pessoal necessária
para apoiar a vida e inclusão na comunidade a prevenir o isolamento ou segregação da comunidade;
c) Os serviços e instalações da comunidade para a população
em geral são disponibilizados, em condições de igualdade,
às pessoas com deficiência e que estejam adaptados às suas
necessidades.”

Recordamos ainda que na Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto sobre o
regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da
pessoa com deficiência, no Artigo 7.º -- Princípio da autonomia, se
11

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adoptada na Assembleia
Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, no dia 13 de Dezembro de 2006, ratificada a
15 de Julho 2009.

define que a “pessoa com deficiência tem o direito de decisão pessoal na definição e condução da sua vida.”
Passados 10 anos sobre a publicação desta lei, o que verificamos na
prática é o desrespeito pelos direitos enunciados, negando às pessoas
com deficiência a oportunidade de decidir sobre os mais variados
aspectos da sua vida, nomeadamente onde e como viver.
O Estado em vez de criar condições para as pessoas com deficiência se
manterem nas suas residências, no seu enquadramento familiar e social,
centra a sua intervenção na comparticipação de soluções orientadas
para o desenraizamento social e afectivo destas pessoas.

Institucionalização
não é solução
O Estado comparticipa por exemplo os lares residenciais com 951,53€
por utente internado e no entanto, se a mesma pessoa optar por viver
na sua casa ou na da sua família, a comparticipação máxima que
2

poderá ter para contratar alguém para o assistir, é de 88,37€.
Existe mesmo a situação paradoxal de o Estado financiar com 672,22€
uma família de acolhimento na casa ao lado da sua própria família,
que nas melhores das hipóteses, tem direito a 88€ para cuidar do
seu familiar dependente.
É de notar que, quer na situação de internamento em lares quer nas
famílias de acolhimento, as pessoas com deficiência ainda têm de
comparticipar com uma percentagem dos seu magros rendimentos
que pode chegar aos 85%.
Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15001/subsidio_assitencia_terceira_pessoa

Esta situação é anacrónica, não só do ponto de vista do bem-estar emocional e qualidade de vida da pessoa, mas também do ponto de vista da
despesa do Estado. Uma solução que passe por pagamentos directos à
pessoa com deficiência, dando-lhe meios que lhe permitam escolher entre
a permanência na sua residência ou o internamento, poderá, no nosso
ponto de vista, ser também uma poupança para as contas do Estado.
O conceito de vida independente é a saída para o cumprimento dos
compromissos assumidos pelo Estado quer na Convenção da Nações
Unidas já referida, quer na legislação nacional existente. Cabe à pessoa
com deficiência “o direito de decisão pessoal na definição e condução
da sua vida.” Este foi o compromisso assumido pelo Estado Português
ao ratificar a Convenção. E foi também o próprio Estado que na Estratégia
Nacional para a Deficiência 2010-2013 (ENDEF) inscreveu várias medidas
que vão nesse sentido:
Medida 63 - Desenvolver projecto-piloto que cria o serviço de assistência pessoal.
Medida 64 - Executar o aumento da capacidade das residências
autónomas (RA).
Medida 66 - Executar o aumento da capacidade do Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD).
Nenhuma destas medidas, que tinham como prazo de execução o final
do ano de 2013, foi executada de uma forma expressiva, não havendo
sequer notícia do projecto piloto que criaria o serviço de assistência
pessoal, um dos pilares da vida independente.
Está na altura de passar das boas intenções à prática. É necessária
uma lei de promoção da Autonomia Pessoal/Vida Independente que,
através de pagamentos directos, garanta às pessoas com deficiência o
direito de controlar as suas vidas.

O que é essencial
Antes de mais, uma política de assistência pessoal deve ser articulada
com uma política de acessibilidade do meio edificado, permitindo que as
pessoas com deficiência vivam integradas na comunidade em
condições que viabilizem a sua auto-determinação e participação social.
Não pretendendo neste texto enunciar de forma exaustiva o conteúdo
de uma lei que satisfaça as necessidades das pessoas com deficiência
dependentes de terceiros há, no entanto, princípios que consideramos
ser indispensáveis.
l O utilizador poderá contratar o serviço de assistência pessoal da

sua escolha a fornecedores de serviços ou, directamente, contratar, treinar, supervisionar e, se necessário, despedir os seus
assistentes pessoais.
l Os recursos necessários são canalisados para o utilizador de

assistência através de pagamentos directos mensais que são
geridos pelo próprio.
l É atribuído financiamento independentemente da causa ou diagnós-

tico médico relativo à deficiência da pessoa, da sua idade, da idade
em que adquiriu a deficiência, da sua situação laboral ou cobertura
de seguro.
l O direito ao pagamento de assistência pessoal não depende dos

rendimentos ou bens do utente ou do seu agregado familiar.
l As condições de acesso a este financiamento prendem-se unica-

mente com as necessidades que a pessoa tem de assistência de outros para a realização de actividades da vida diária tais como higiene
pessoal, comer, vestir, cuidados com a casa, apoio fora de casa, na
cidade ou quando viaja, na escola, no trabalho ou nos tempos livres

Na avaliação das necessidades, a quantidade de horas de
assistência pessoal é determinada de acordo com o que permita aos utilizadores de assistência, em combinação com o uso de
produtos de apoio (ajudas técnicas), a adaptação do ambiente
onde vivem e trabalham e o planeamento da acessibilidade do
meio edificado da comunidade, ter as mesmas opções e oportunidades que teriam sem as suas deficiências.
A avaliação das necessidades terá em conta:
l toda a situação de vida, proporcionando aos utilizadores a

assistência necessária para o desempenho que eles teriam,
caso não tivessem uma deficiência, na família, na vizinhança
e sociedade com todos os privilégios e responsabilidades resultantes, incluindo a divisão de tarefas culturalmente habituais
no seio da família, como por exemplo cuidar de crianças pequenas, pais idosos, da casa e dos bens familiares;
l a necessidade de apoio no local de trabalho, enquanto fre-

quentem o sistema educativo desde o jardim de infância à universidade, durante os tempos livres, fora de casa, em viagem
e no estrangeiro;
l todas as áreas de actividade da vida de cada um e não só

uma ou algumas;
l a necessidade, se aplicável, de ajudantes experientes e espe-

cializados;
l a necessidade de terceiras pessoas para ajudar os utilizadores

de assistência que, devido a deficiência cognitiva ou psicossocial, precisam de ajuda para lidar com os assistentes e fornecedores de serviços;

As necessidades de assistência, em termos de média de horas por mês,
serão reavaliadas periodicamente, com intervalos de dois anos ou mais
ou em qualquer altura quando pedido pelo utilizador de assistência,
devido a alterações das necessidades, por exemplo, alterações ao nível
da sua deficiência, carreira profissional, mudança da casa paternal ou
da instituição residencial para viver na comunidade, o nascimento de
uma criança, etc.
São estas algumas das questões que consideramos indispensável prever numa futura lei de Autonomia Pessoal/Vida Independente. Uma lei
que poderá libertar tanta gente de situações degradantes de dependência
não só é necessária como já devia existir há muito.
Inúmeros estudos demonstram que uma solução baseada no conceito de vida independente não só aumenta substancialmente a qualidade de vida das pessoas com deficiência, como sai mais barata
do que as políticas de institucionalização, sendo mesmo uma medida
de apoio ao desenvolvimento económico, dada a geração imediata
de emprego.
Não sendo um argumento decisivo, dado que direitos humanos não se
compram nem vendem, é no entanto a demonstração, especialmente
no tempo em que tanto se fala de crise económica e de gastos acima
das possibilidades, de que o Estado não tem desculpas, a não ser o
preconceito e a menorização do papel das pessoas com deficiência na
definição das suas próprias vidas, para não implementar aquilo com
que se comprometeu ao subscrever a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Com os mesmos recursos é possível fazer mais e melhor.
Não há desculpas.

...na Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto sobre o regime jurídico
da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa
com deficiência, no Artigo 7.º - Princípio da autonomia, se
define que a “pessoa com deficiência tem o direito de decisão
pessoal na definição e condução da sua vida.”
Passados 10 anos sobre a publicação desta lei, o que verificamos na prática é o desrespeito pelos direitos enunciados,
negando às pessoas com deficiência a oportunidade de decidir
sobre os mais variados aspectos da sua vida, nomeadamente
onde e como viver.

testemunho*
Eduardo Jorge

Eu é que agradeço esta iniciativa porque, como sabem, nós somos um
grupo minoritário com a nossa “visibilidade”. Não conseguimos chegar
onde desejamos, porque eu tenho as minhas limitações e vocês têm as
vossas. Parecemos poucos mas vocês sabem que temos connosco
muitos! E muitos mais lá em casa, acamados, despejados em lares,
sem voz, só números!
Eu acho que olhando para esta plateia parecemos poucos, mas se formos
só um, se chegarmos a um só, já é muito bom. Graças à CML, ao movimento (D)eficientes Indignados, ao Senhor Vereador João Afonso, ao
nosso Jorge Falcato e ao Pedro Gouveia, a estas pessoas que nos apoiam
muito, dão-nos força para continuar. É um prazer estar aqui também
junto de uma pessoa tão importante como o Adolf Ratzka, que veio até
nós. É bom saber que estas pessoas da velha guarda fizeram tanto e
*Intervenção oral proferida na Conferência Vida Independente que decorreu no dia 3 de
Dezembro de 2013, no Fórum Lisboa

tanto por nós e que se todos juntos caminharmos e fizermos a nossa parte,
um dia conseguiremos! Tenho fé nisso. Já houve tempos em que éramos
assassinados à nascença, o que não acontece de momento, mas existem
muitas barreiras arquitectónicas, mentais e físicas. Principalmente as
mentais não é fácil derrubá-las: cada um faça a sua parte e tenha consciência daquilo que faz, que as coisas tornam-se mais fáceis.
Depois de ouvir o que o Ratzka disse é caso para dizer: vou fugir para
a Suécia, porque é incrível como é que vivemos numa União Europeia
em que todos deveríamos ser tratados de maneira igual, pelo menos a
nível de respeito, cidadania, direitos básicos, não estamos a falar de
nada demais e tal não acontece!
É uma utopia saber o que acontece na Suécia e como a TAP tratou a
Núria*. Nós cá no nosso portugalzinho, continuamos a ser o que somos.
O Senhor Vereador, há pouco, falou naquela minha atitude, extrema ou
não, de greve de fome em frente à Assembleia da Republica. Recordou-nos que temos ali um órgão de soberania que nos devia proteger, que
legisla, faz leis e que é como a nossa mãe, com aquele mantozinho. Eu,
de facto, sentia-me ali debaixo a pedir-lhe ajuda, a pedir-lhe apoio. E no
fim saber que existem leis tão bonitas e que não são cumpridas…,
foi nessa perspectiva que eu me apresentei ali e que disse:
--- Eu preciso de ajuda!
Estive lá, porque tentei tudo: outros canais; o governo; as pessoas
competentes; os serviços competentes; obviamente a minha assistente
social; a minha câmara; a minha junta de freguesia e como não obtive
respostas... tive que extremar. Perguntavam-me:
--- Mas tu sabes o que é que tu estás a fazer?
Núria Gomes, de Barcelona, convidada a participar nesta conferência foi impedida de
viajar pela TAP com a alegação de que não o poderia fazer com sua cadeira de rodas eléctrica.

O Falcato e outros meus amigos perguntavam-me:
--- Mas tens ideia das consequências? Tu sabes o que é que vais passar?
--- Não, não tenho ideia e não quero saber! Sei é que não sou feliz e que
não quero viver assim. Isto não é vida! É por isso que estou aqui e aqui
vou ficar, o tempo que for preciso, até que me ouçam!
Felizmente o governo ouviu-nos, não sei no que é que isto vai dar,
depende de todos nós. Somos fortes, nós conseguimos, nós temos
que pressionar! Já conseguimos que a CML estivesse connosco, que é
a nossa capital, já conseguimos qualquer coisa. Temos aqui o Ratzka
connosco e agora depende de nós. Temos que ir em frente, temos que
lutar, temos de continuar!
--- Ai não consigo!
--- Conseguimos! Não conseguimos hoje, conseguimos amanhã!
E eu só vos quero dar uma pequena ideia, porque o tempo é curto…
todos vocês sabem muito bem o que é que é ser dependente e o Ratzka
deu uma perspectiva de como é na Suécia e noutros países ditos civilizados. Eu quero explicar às pessoas que não têm ideia do que é ser
dependente no nosso país. Quero explicar-vos: ele falou em liberdade,
em oportunidades, o direito de lutar em igualdade de circunstâncias
com os outros cidadãos, por uma vida digna.
O meu acidente aconteceu em 1991, agora tenho 51 anos, e durante esse
tempo todo, que passou, ninguém me deu uma única oportunidade de
lutar... Há as quotas de emprego e não são cumpridas: em circunstâncias iguais, quando concorremos a qualquer emprego, temos prioridade.
Ninguém cumpre, isso não acontece.
Há dois anos atrás consegui através do IEFP um contrato de inserção,
precário, mas ganho 419 €, e isso fez toda a diferença na minha vida.

E porquê? Porque consegui ganhar o suficiente para pagar os estudos. Só assim pude concorrer à faculdade onde entrei á primeira e já
estou no último ano de Ciências Sociais - Serviço Social. É que eu não
tenho direito a bolsas. Estou a realizar um sonho muito importante.
É bom focar que tudo isto acontece graças à possibilidade de eu trabalhar.
É tudo uma pescadinha de rabo na boca, uma espiral. Se tivéssemos
dinheiro… Não queremos esmolas, subsídios, essas coisas todas de
tampinhas. Não queremos isso, mas se tivéssemos dinheiro, podíamos
comandar as nossas vidas de uma maneira diferente. Eu tive essa possibilidade graças àquele meu estágio.
O Ratzka fala muito em liberdade, falou nela no seu discurso. Mas como
liberdade?
Eu por exemplo tenho uma pessoa que tem 67 anos, que cuida de mim
e que vai deixar de ficar comigo por questões de saúde: a partir do dia
13 não tenho quem me abra a minha porta; não tenho quem me vire; não
tenho quem me cuide do meu cão; não tenho quem cuide mim. Procurei
apoio domiciliário.
Vendo as diferenças entre a Suécia e cá: o apoio domiciliário veio à
minha casa e o que eles me dão por 250 € mensais (55% dos meus
rendimentos de uma pensão de 410 € mensais), é uma refeição.
Colocam-na em cima da mesa por 10 minutos, fogem, desaparecem,
não fazem mais do que isso. Vão-se embora sem um olá... Você está
morto? Está a cheirar mal desde ontem ou não está? E fecham a porta.
Terei alguém que me venha levantar? Alguém que me vista? Que me
ajude e que me aqueça a comida? A comida não vem num recipiente
próprio. Terei alguém que me coloque a comida num prato e me dê?
Alguém que me abra a porta e que me deixe sair?

A limpeza na nossa casa, só fazem no lugar que nós frequentarmos - se
estou no quarto limpam o quarto, se vou à casa de banho limpam a casa
de banho, a sala não faz parte, se não entro lá eles não vão limpá-la.
O nosso treino intestinal é complicado, para quem tem lesão medular,
porque os nossos esfíncteres não funcionam. Posso-vos dizer que a
minha bexiga, em drenagem contínua, deixou de funcionar porque não
tinha um assistente para a esvaziar de 4 em 4 horas. Agora já não
funciona, nunca mais vai funcionar com todas as consequências que daí
advêm. E vocês sabem disso. No treino intestinal não vou ter quem cuide
de mim porque elas só têm 20 minutos para nos darem banho e ficar
connosco. Obviamente preciso de pelo menos uma hora na casa de
banho. Virarem-me, não me podem virar, não podem vir à hora que nós
precisamos, era o que o Ratzka há pouco dizia: têm que basear as
horas nas nossas necessidades e não nas necessidades dos serviços.
Não vos estou a dar novidade nenhuma. Mas o Ratzka fica com uma
ideia também, pois ele falou há bocadinho na Roménia e assim ele fica
também com uma ideia do que se passa cá em Portugal.
É óbvio que o nosso Estado sabe disso. Tentei tudo e mais alguma coisa.
Aquela questão da conjuntura das benditas verbas e custos, não tem
nada a ver com dinheiro. Ficou claro que, como disse o Falcato, se trata
de uma questão de boa vontade, de direitos e de não descriminação,
de nos tratarem por igual. Dando continuidade exclusivamente ao
“apoio domiciliário” vão-se embora aos fins-de-semana, à noite, aos
feriados e nós continuamos totalmente abandonados.
Tentei também apoio junto do meu assistente social e o que encontrei
foram estruturas sociais com lares imundos, não adaptados a nós. Só
há dois, em Portugal, para pessoas com deficiência física. Um em
Carcavelos, onde só entramos até aos 45 anos e está totalmente lotado,

temos de esperar que alguém morra para ter vaga. Temos outro em
Lagos onde, desde 2008, a imprensa alerta para maus tratos aos
seus utentes. Desde 17 de Julho que eu procuro um lar para ter apoio.
Não porque queira sair da minha casa, do meu espaço, largar a faculdade onde estou a fazer o meu estágio curricular. Além de nos desenraizarem, lares não há!
Tentei tudo primeiro com o meu assistente social, que me disse:
--- Não! Eduardo, você sabe mais desta história do que eu. Por amor de
Deus não venha ter comigo para procurar um lar...
Claro que fui à carta social consultar a lista dos equipamentos sociais:
--- Acho que, este, este e este, têm algumas condições para eu ficar.
--- Ah então procure-o!
--- Mas procure-o porquê? O senhor é que tem de procurar, na
Segurança Social. Todos sabemos que o senhor é que tem de procurar.
O senhor é que é o técnico!
--- Não, não Eduardo. Tu é que tens de procurar em função do dinheiro
que tiveres, se tiveres dinheiro, se negociares com eles, se conseguires
persuadi-los com o dinheiro que tu tens a ficarem, tudo bem.
É óbvio que eu contactei alguns para ter uma ideia de como era: uns
eram a 1200 €; outros a 1300€; a 1400€ e a 1500€. Tinha que dar
tudo o que tenho. A minha família também teria de o fazer... e eu não
tenho mãe nem pai e não quero meter a minha família no meio disto,
que eles não têm obrigação nenhuma, tenho que ser eu próprio a
resolver. Assim soube que nesses lares não havia hipótese.
Estamos em Dezembro, e até agora não tenho uma resposta: não sei
como é que funciona; não sei o que é que se passa.

Contactei o governo, contactei o Ministério da Solidariedade e Segurança
Social, o Instituto Nacional para a Reabilitação, tudo e mais alguma coisa
e na internet no meu blog tetraplégicos tenho toda a odisseia desde o
primeiro minuto.
Há tempos atrás fui contactado pelo INR, por uma assistente social
muito simpática, que queria resolver a minha questão e eu disse:
--- De maneira nenhuma a senhora não vai resolver a minha questão,
mas sim resolver a questão de todos os outros que estão na minha situação!
--- Ai, não, não... nós resolvemos um caso de cada vez!
--- Não aceito, ou resolve as questões de todos os outros que estão na
minha situação ou então eu vou continuar como estou.
--- O senhor está a radicalizar porque nós não temos condições de
resolver os problemas de toda a gente.
--- Não, eu não vou ser beneficiado!
E desde então continuo a aguardar, à espera que me digam alguma
coisa. O que é que vai sair dali? Se fico na minha casa, se me vão dizer
para onde vou. O que é que vai acontecer?
Aquilo que eu quero eu sei. Não vou sair da minha casa!
Eu tenho 250€ mensais para o Apoio Domiciliário, a minha reforma é de
410€ mensais, o que resta vou pagar a uma pessoa para ficar comigo
24 horas por dia? O que vos quero dizer é que nos dêem uma oportunidade. Procurei, tentei formação, procurei o máximo em Portugal sobre
formação no Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão e quando aí
fui, disseram-me:
--- Não há nada para si. Temos todas as condições físicas para receber
pessoas com mobilidade reduzida, mas não o Eduardo.

--- Mas porquê?
--- Porque não temos auxiliares para cuidar de si.
--- Não, não vou sair daqui sem falar com a direcção,
--- Tem de marcar!
--- Não saio daqui até falar com a direcção.
Apareceu então uma senhora muito simpática com uma ideia fantástica:
--- Eduardo você fica. Vamos-lhe fazer um grande favor. Fazemos assim:
você fica cá a fazer a sua formação num curso de gestão e traz para cá
o seu auxiliar. E nós damos-lhe de comida…
Pareceu-me tudo uma coisa de outro mundo. Pago o meu auxiliar?
Onde vamos parar? Obviamente que não aceitei. Não há auxiliares?
Tentei o IEFP, antes de ter entrado na Faculdade, onde há imensos cursos profissionalizantes, até muito interessantes:
--- Eduardo, pode fazer formação como todos os outros se arranjar
transporte. Nós damos-lhe 42€ de subsídio de transporte.
Ou seja, para frequentar a dita formação a uns 40 a 50km da minha
residência tive que ir a Xabregas aqui à presidência do IEFP e disseram:
--- Desculpe mas nós não atendemos presencialmente.
--- Mas os senhores têm de me atender, são o comando máximo do IEFP.
Atenderam-me, ficaram sensibilizados, mas não puderam fazer nada
porque: só temos direito por lei, como as outras pessoas ditas normais, a 42€ de subsídio mensal para transporte.
Contactei a Cruz Vermelha (porque não há taxis nem tansportes públicos adaptados) e levavam-me 0,75€ por Km, fora as horas de espera.
Era mais um absurdo. Não dava sequer para me deslocar 2 ou 3 km.
Estão a ver como é que é? As pessoas ditas normais têm acesso e nós

não. Eu vivo em Abrantes e para ter direito a um transporte acessível, que
não há, para apanhar um comboio tenho de avisar com 24 horas de antecedência e ir ao Entroncamento. Ou seja pago quase tanto de táxi até ao
Entroncamento para apanhar um comboio como vir aqui até Lisboa!
Se eu quiser fazer uma formação não posso, para sair não há transportes públicos adaptados, para ter apoio domiciliário - para ter direito
a uma vida em que me abram as portas e cuidem de mim nas tarefas
mais básicas, não há! Então o que há?
Não sei..
Depende de nós continuarmos a lutar, não como coitadinhos, mas sim
com orgulho na nossa deficiência, como dizia o Ratzka. O problema
não somos nós, o nosso problema é o que nos rodeia. Enquanto continuarmos escondidos a aceitar aquilo que nos oferecem, vamos continuar descriminados. Só depende de nós!
Eu continuarei na luta, eu continuarei a dar o meu contributo!

Movimento
Vida Independente*
Adolf Ratzka

1. Uma vida independente para pessoas com deficiência:
do paciente ao cidadão
Será que faz sentido falar de independência no contexto da deficiência?
Não será a "deficiência" um sinónimo de "dependência" na mente da
maioria das pessoas? A dependência de uma família, de doações de
instituições de solidariedade social, a dependência relativamente aos
profissionais de saúde e de outros especialistas que nos orientam na
forma de vivermos as nossas vidas? Não é, então, verdade que as pessoas
com deficiência precisam de cuidados continuados e que serão sempre dependentes de outras pessoas?
Vejamos o seguinte: em 1961, estava eu na Alemanha, contraí poliomielite
e fui considerado deficiente, isto, quando não existiam ainda quaisquer
serviços de apoio social ou habitações acessíveis. Por esse motivo, fui
*
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forçado a uma estadia de cinco anos numa instituição hospitalar. Hoje,
meio século volvido e portador da mesma exata deficiência, vivo em
Estocolmo numa normal casa de família com a minha esposa e filha.
Antes de 1973, nos Estados Unidos, nenhum utente de cadeira de
rodas tinha acesso ao transporte público. Atualmente, pelo contrário, é
quase impossível ali encontrar um que não esteja devidamente preparado
para o transporte de cidadãos em cadeiras de rodas.
Nos EUA, a maioria dos jovens portadores de Síndrome de Down é
integrada na escola pública, enquanto na Suécia, estes frequentam escolas
especiais. Como resultado, ao invés de se deslocarem acompanhados
pelos seus irmãos e irmãs sem deficiência, gastam horas intermináveis
num transporte especial só para chegarem à escola do bairro.
Em Londres, todos os táxis são, por lei, acessíveis aos cidadãos em
cadeiras de rodas. Em Zurique não o são, tornando-se, por isso,
necessário reservar uma viagem com os sistemas especiais de transporte com várias semanas de antecedência.
Nuria Gomez, convidada a estar hoje na nossa companhia, viu-se impossibilitada de comparecer, pois, a companhia aérea TAP Air Portugal, não
permitiu a entrada da bateria elétrica da sua cadeira de rodas a bordo de
um avião em Barcelona. Também eu uso uma cadeira de rodas elétrica
com bateria, mas, em Estocolmo, é raro ter dificuldades com as companhias aéreas. A maioria dos problemas deste tipo acontece-me em
países onde as pessoas como eu são normalmente mantidas em instituições. Há alguns anos, no aeroporto de Bucareste, cinco funcionários
aeroportuários rodearam-me sem saber o que fazer. Isto, porque na
Roménia do ditador Ceausescou as pessoas com deficiência eram
mantidas em instituições e não viajavam. Com estes exemplos pretendo

demonstrar como as diferenças de atitude e as prioridades políticas
determinam as condições materiais de oportunidades de vida das pessoas
com deficiência, e assim, a forma como nos podemos tornar dependentes
ou independentes. E a propósito, eu não tenho a veleidade de que alguém,
com deficiência ou não, se torne independente. Como seres humanos,
todos nós dependemos uns dos outros.
A minha opinião é a de que pessoas com exatamente o mesmo tipo de
deficiência, podem ter vidas completamente diferentes dependendo do
local onde vivem. Certos países desenvolveram políticas e atitudes que
nos permitem desenvolver os nossos interesses, educar-mo-nos e trabalhar, encontrar amizades e constituir família. Noutros países, no entanto,
podemos ser limitados a viver em instituições, com pouco contato com o
mundo exterior, com nenhum trabalho ou apenas um trabalho rudimentar.
Desta forma temos de questionar-nos sobre o seguinte:

2. Será a deficiência um problema médico
ou uma questão de prioridades políticas?
Será a condição médica que torna as pessoas deficientes ou é a política
do seu país? A maioria das pessoas com deficiência não é impotente
ou dependente devido à sua deficiência, mas torna-se, isso sim, impotente e dependente consoante as prioridades políticas e a cultura de
dependência do seu país.

3. A Cultura de dependência
Medicalização de desvios da norma
Na nossa sociedade, as pessoas que se desviam das normas predefinidas são consideradas doentes. Como pacientes devemos descansar, não sair de casa e seguir as ordens dos médicos. As pessoas

têm que ser atenciosas para connosco e não esperam que trabalhemos
ou assumamos responsabilidades. Este ponto de vista, o modelo médico
da deficiência, vê tanto o problema como as suas soluções no âmbito
individual e não no da sociedade. Quando não me é possível chegar
ao segundo andar de um edifício, a culpa é minha, porque sofria de
poliomielite? Ou a falha é dos arquitetos, construtores e legisladores
que não consideraram suficientemente importante que pessoas como
eu devam ter igualdade de oportunidades?

4. A Cultura de dependência
Profecias autorealizáveis
Quando as pessoas à nossa volta esperam muito pouco de nós, é difícil
adquirir e manter uma autoconfiança salutar. Muito provavelmente, jogaremos pelo seguro, evitando riscos e desafios por medo do fracasso.
Sem experimentarmos o sucesso e o fracasso não utilizaremos o
nosso potencial e não cresceremos como pessoas, reforçando, assim,
o preconceito existente na sociedade de que as pessoas com deficiência
são incompetentes e impotentes.

5. A Cultura de dependência
A falta de liberdade de escolha e de autodeterminação
Independentemente das nossas capacidades individuais, necessidades
ou preferências como pessoas com deficiência, somos, muitas vezes,
integrados num grupo único. Muitas vezes somos obrigados a usar um
pacote de serviços - o mesmo para todos. Um "tamanho" para todos.
Por exemplo, podemos ver, frequentemente, jovens com uma deficiência
física a viver em instituições para idosos com demência. Em comparação

com as pessoas sem deficiência, temos poucas alternativas em matéria
de educação, formação, trabalho, a escolha do local onde queremos viver
e com quem, e o que queremos fazer no nosso tempo livre. A maioria
de nós nunca foi capaz de tomar decisões importantes. Outros o fazem
por nós. Com opções extremamente limitadas e sem controle sobre
as nossas vidas não podemos sequer fazer planos para o futuro - e na
verdade não o temos. Sentimo-nos como uma folha que passa a vida
inteira a ser soprada pelo vento.

6. Quebrando a cultura de dependência
Em primeiro lugar somos cidadãos e não pacientes
Vida Independente é o nome do movimento internacional de direitos
civis de pessoas com deficiência. O Movimento Vida Independente exige
para nós, o mesmo grau de autodeterminação, de liberdade de escolha
e de controlo sobre a nossa vida quotidiana, que os nossos irmãos e
irmãs, amigos e vizinho sem deficiência tomam por garantido.
O nosso movimento não se dividide por diagnósticos médicos.
Apesar de diferentes, a nossa experiência comum de discriminação
como pessoa com deficiência, a análise das causas que levam à
nossa cidadania de segunda classe, bem como a luta pela mudança
social são o nosso fator de união. Ao invés de nos focarmos nos
aspectos médicos da incapacidade, concentramo-nos no nosso fortalecimento como cidadãos. Podemos fortalecer-nos, percebendo que
somos os melhores especialistas no que toca às nossas necessidades, desenvolvendo, testando e promovendo soluções para elas,
tanto individualmente como em grupo. E é precisamente por isso que aqui
estamos hoje.

7. Quebrando a cultura de dependência
A desinstitucionalização
As pessoas que dependem de outrém para a realização de tarefas práticas
como o vestir, alimentar-se ou realizar a sua higiene pessoal, vivem,
amiúde, com os seus progenitores. Quando estes envelhecem, os seus
filhos são conduzidos para instituições. E ali ficam, condenados a uma
vida de restrição e isolamento, longe do resto da sociedade, quais
cidadãos invisíveis. Uma das prioridades do Movimento Vida Independente é, pois, libertar estes nossos irmãos e irmãs dessas instituições
ao trabalhar para soluções baseadas nas comunidades.
Para a eliminação gradual da necessidade de recorrer a essas instituições,
necessitamos de habitação sem barreiras e serviços de apoio pessoal
nas comunidades. As normas de construção residencial suecas de
1978 prescrevem elevadores, entradas sem degraus, casas de banho e
cozinhas de tamanho suficiente para utentes de cadeiras de rodas. Como
resultado, cerca de 15% do parque habitacional de Estocolmo foi edificado
sem barreiras. Além disso, desde 1994, que os necessitados de apoio quotidiano para levantar-se pela manhã, vestir-se e banhar-se, etc, recebem
um montante mensal do Fundo Nacional de Segurança Social. Estas
duas reformas resultaram no fim das instituições residenciais na Suécia.
Mais tarde, passarei a descrever esta política de forma mais detalhada.

8. Quebrando a cultura de dependência
Pagamentos em dinheiro em vez de serviços
Como foi dito, na maior parte dos países as pessoas que dependem do
apoio de outrém para a sua sobrevivência prática possuem opções limitadas. Com alguma sorte, podemos viver com a nossa família que nos
ajuda nas necessidades. Se não a temos, torna-se necessário mudar

para uma instituição residencial. Nessas instituições, muitas vezes, não
existem profissionais suficientes para nos acompanhar quando é preciso sair do edifício para o trabalho ou os estudos, ir ao cinema ou viajar.
Provavelmente, temos assistência suficiente para tomar um banho, ir à
casa de banho, comprar comida e para nos deitarmos. Sobreviveremos,
mas não obteremos muito da vida.
A maioria dos países dispende mais para manter um cidadão numa
instituição do que para mantê-lo na sua própria comunidade. Em Espanha,
por exemplo, o governo paga €2.500 euros por mês para manter uma
pessoa numa instituição e apenas €730 euros, para que a mesma viva
em comunidade e com a ajuda de serviços de apoio. Não é, pois, de
admirar que tão poucos de nós residam na comunidade sem depender
das famílias.

9. Quebrar a cultura de dependência:
por encomenda ao invés de serviços orientados
pelo mercado
Na Suécia, o sistema de subsídios em dinheiro existe desde 1994.
Criou-se, assim, um mercado constituído por cerca de 17000 utentes de
apoio pessoal, 300 serviços estatais locais e cerca de 450 prestadores
de serviços privados concorrentes. No total, essas 17.000 pessoas
criam emprego para outras 80.000. Muitos destes 80.000 estariam de
outra forma, desempregados. O mercado de serviços de assistência pessoal é deste modo, impulsionado pela procura por utentes que têm o
necessário poder de compra graças aos pagamentos diretos do governo.
Antes destas reformas legislativas, era o orçamento do governo local
que determinava quantos trabalhadores os serviços sociais municipais

poderiam contratar. Os usuários não tinham escolha no que toca às
pessoas que trabalhavam para eles, em que momentos, como e com que
tarefas. Foi um fornecimento de serviços dirigista, no qual os representantes locais do governo eram os únicos prestadores, sendo os usuários
obrigados a aceitar o que lhes era oferecido e em que a qualidade dos
serviços não era sequer questionada. Os utentes do serviço eram forçados a um papel passivo, impotente e sem responsabilidade.
Hoje, já existe a confiança necessária nos destinatários destes subsídios para a tomada de decisões no seu próprio interesse. As pessoas
com deficiências cognitivas ou psiquiátricas são, no seu papel de consumidor, apoiados por parentes ou amigos. Antes da reforma, os usuários
de assistência pessoal eram intitulados "os mais fracos dos fracos".
Hoje somos clientes e somos empregadores. Tem sido uma verdadeira revolução!

10. Quebrando a cultura de dependência:
a democracia em vez da opressão
Em verdadeira democracia não existem cidadãos de primeira classe
nem cidadãos de segunda classe, todos eles gozam de igualdade de
proteção e de igualdade de oportunidades. Numa real democracia, não
é aceitável que se discriminem os cidadãos com deficiência e que estes
sejam confinados em instituições.
Uma sociedade democrática baseia-se no princípio da liberdade de
escolha dos seus cidadãos eleitores. Nas democracias modernas, essa
liberdade de escolha não se limita às eleições políticas e existe, igualmente, no mercado de bens e serviços. A sociedade confia na capacidade dos seus cidadãos, para a tomada de decisões em seu próprio
interesse, na maioria das áreas da vida. É este o momento em que as pes-

soas com deficiência são, também, reconhecidas como especialistas das
suas necessidades, com especial relevo para as decisões importantes tais
como onde queremos viver, como e com quem.
Unamos então as nossas forças e trabalhemos para a criação de uma
legislação que elimine gradualmente as instituições residenciais, substituindo-as pelos pagamentos directos dos governos destinados à
assistência pessoal. Transformemos os nossos países em verdadeiras
democracias com igualdade de direitos e de oportunidades para todos.

Texto para debate
Modelo Nacional de Política
de Assistência Pessoal
“Model National Personal Assistance Policy”
Um projecto do European Center for Excellence in
Personal Assistance (ECEPA)

A maioria das pessoas que dependem, no seu dia-a-dia, do auxílio de
outros para se levantarem de manhã, tomarem banho, arranjarem-se,
defrontam-se com limitações, barreiras intransponíveis na sua própria
casa, na dos seus familiares ou mesmo em instituições residenciais.
Não deveria ser então uma aspiração natural destes, no seu quotidiano,
terem uma assistência pessoal que lhes permitisse a capacidade de
poder viver como cidadãos iguais com competência para intervirem em
sociedade com direitos e deveres consagrados?
Não deveria ser natural estes cidadãos poderem viver no seu lugar, no seu
habitat, entre amigos e/ou junto à sua vizinhança, como qualquer outro?
E o direito a poder construir uma família com um emprego digno?
Quais deveriam ser então as políticas nacionais, prementes, para melhorar a qualidade de vida destas pessoas que experimentam, no dia-a-dia,
as mais agrestes dificuldades de afirmação da sua própria entidade, como
seres humanos?

O “European Center for Excellence in Personal Assistance” (ECEPA) é
um projecto desenvolvido por pessoas que, elas próprias, necessitam
de assistência pessoal. Esta legislação modelo foi concebida, em oito
países Europeus, usando a combinação da sua experiência pessoal
com os serviços de apoio pessoal. Este projecto, que teve a duração
de um ano, foi apoiado pelo orçamento da EU, secção B5-806.

Conteúdos:
ç Introdução
ç Assistência Pessoal: a chave para uma Vida Independente
ç Definição de Apoio Pessoal
ç Características necessárias do Modelo Nacional de
Política de Assistência Pessoal
1. Elegibilidade
2. Sem custos para os utilizadores
3. Avaliação das necessidades
4. Procedimentos de recurso
5. Benefícios monetários, serviços não especificados
6. Quantias de pagamentos
7. Uma fonte central de fundos
8. Pagamento para o apoio pessoal como um direito legal
9. Cobertura total de todos os custos associados com
aplicação do Apoio Pessoal
10. Aquisição contínua do poder de pagamentos
11. Receptores de responsabilidade
12. Monitorização, avaliação e adaptação

Introdução
Muito raramente as políticas sociais adoptadas, pelos diversos poderes
políticos vigentes, são feitas por pessoas cujas suas vidas dependem,
verdadeiramente, destas. Esta é, provavelmente, uma das razões primeiras porque a legislação, os programas e actos adoptados por estes,
descriminam, muitas vezes, de forma clara as pessoas com deficiência
– tornam-nas mais dependentes do que propriamente autónomas.
Na maioria dos países as políticas, ou a falta delas, levam a que, ao contrário de que devia acontecer, estes cidadãos se socorram, da ajuda de
outros, para exercerem as suas actividades diárias - prisioneiras das
suas limitações são relegadas do quotidiano, em comunidade, forçando-as a viver em instituições residenciais que, muitas vezes, as segregam ou em casa de familiares, onde permanecem para além das idades habituais. A aspiração de poderem vir a ter uma vida independente
é remota, ou pelo menos muito escassa.
O tipo de políticas propostas, neste documento, é distinto porque é
idealizado por indivíduos, que eles próprios dependem, de facto, do
apoio diário de outras pessoas. O “European Center for Excellence in
Personal Assistance”, ECEPA é constituído por oito organizações parceiras em oito países europeus, dirigidas por pessoas com deficiência
especializadas em fornecer serviços de assistência a pessoas com
grandes deficiências.
Tendo como base a nossa experiência e com o objectivo de virem a ser
adoptadas políticas que, a nível nacional, tornem a assistência pessoal
uma realidade para os que necessitam, reunimos um conjunto de propostas, que consideramos essenciais, para o direito à autodeterminação, à cidadania plena, para as pessoas com grandes deficiências.

A política sugerida destina-se a:
l Estabelecer o direito a pagamentos directos de serviços de assis-

tência, ao maior número possível de utilizadores necessitados;
l Permitir, ao máximo possível de utilizadores necessitados, o

exercício de controlo sobre os serviços que elegem para efectuarem o apoio pretendido para a melhoria concreta da sua
vida individual/autonomia.
Como?
l Fornecendo aos utilizadores de assistência o poder de aquisi-

ção que, por sua vez, será um agente gerador de mercados
nas áreas de serviços de assistência – alargar a variedade e
tipos de soluções dos fornecedores do serviço;
l Eliminando monopólios, públicos ou privados, no fornecimen-

to de serviços de apoio.
Este documento é principalmente dirigido a quem faz as leis e, em especial, àqueles que trabalham em legislação de assistência pessoal. O
objectivo não é determinar soluções estanques no que concerne à prestação de serviços, mas mais o alertar e o tomar de medidas concretas
para se criarem estruturas legais e financeiras que promovam a diversidade e a qualidade no fornecimento de serviços. Como política modelo
pode, no melhor dos pressupostos, descrever uma legislação ideal e
não uma estratégia para lá chegar - revela o destino mas não o caminho.

Assistência Pessoal: a chave para uma Vida Independente
O papel crucial da assistência pessoal nas vidas das pessoas com
grandes deficiências tem sido reconhecido em diversos documentos de
política internacional, como é exemplo as “Normas sobre Igualdade de
Oportunidades para Pessoas com Deficiências” das Nações Unidas.

Norma 4. Serviços de Apoio
Os Estados devem assegurar o desenvolvimento e funcionamento de
serviços de apoio para pessoas com deficiência, incluindo ajudas técnicas, contribuindo para aumentar a sua independência na vida diária e
no exercício dos seus direitos.

1. Os Estados devem disponibilizar ajudas técnicas e equipamento,
apoio individualizado e serviços de intérpretes de acordo com as
necessidades das pessoas com deficiência, enquanto instrumentos
apreciáveis para se atingir a igualdade de oportunidades.

6. Os Estados devem apoiar o desenvolvimento e funcionamento de programas de assistência pessoal e de serviços de interpretação, destinados especialmente a pessoas com deficiências graves e/ou múltiplas. Estes programas permitem melhorar o nível de participação das
pessoas com deficiência na sua vida diária, tanto em casa como no
trabalho, na escola e nas actividades de tempos livres.

7. Os programas de apoio individualizado devem ser concebidos de tal
forma que as pessoas com deficiência, que os utilizem, possam ter uma
influência determinante sobre a maneira como estes são aplicados.

7. O documento presente é, de algum modo, uma tentativa para incentivar os Estados membros na implementação da norma 4 na legislação nacional.

Definição de Apoio Pessoal
Pessoas com grandes deficiências dependem da assistência de outros
nas actividades da vida diária tais como higiene pessoal, comer, vestir,
cuidar da casa, apoio fora de casa, no trabalho e durante os tempos
livres, e, se necessário, para comunicar, organizar o dia com apoio cognitivo ou psicológico equivalente.

“Assistência Pessoal” significa que:
l O financiamento dos serviços acompanham a pessoa e não o

fornecedor do serviço,
l Os utilizadores são livres de escolher o seu grau preferido

de controlo pessoal sobre o fornecimento de serviços de
acordo com as suas necessidades, capacidades, circunstâncias da sua vida habitual, preferências e aspirações. A
sua gama de opções inclui o direito de customizar os seus
próprios serviços, o que requer que o utilizador decida
quem deve trabalhar, quais as tarefas, em que horários,
onde e como.
Portanto, uma política para “apoio pessoal”, entre outras soluções permite ao indivíduo contratar o serviço da sua escolha numa variedade de
fornecedores ou contratar, treinar, escalonar, supervisionar, e se necessário despedir os seus assistentes.
De uma forma simples, “assistente pessoal” significa que o utilizador é
cliente ou patrão.
Crianças ou utilizadores com deficiências cognitivas ou psico-sociais
podem necessitar de apoio de terceiros para estas funções.
O termo “assistência pessoal” não pode ser usado para soluções de
serviços onde o alojamento e apoio nas actividades da vida diária são
providos como um conjunto inseparável.
Uma política nacional de assistência pessoal deve ser combinada com
uma política de acessibilidade do meio edificado para que desapareçam
as instituições residenciais, permitindo que as pessoas com graves
deficiências vivam na comunidade com a auto-determinação e participação completa.

Características Necessárias
do Modelo Nacional de Política de Assistência Pessoal
Quais são as características que se julgam indispensáveis para uma
política de assistência pessoal, que possibilitem às pessoas com grandes deficiências escolhas aceitáveis de como e onde elas querem viver?

1. Elegibilidade
A Elegibilidade é concedida:
l Unicamente com base na necessidade da pessoa de assistên-

cia prática em todas as actividades da vida diária, tais como
higiene, comer, vestir, cuidados com a casa, apoio fora de casa,
na cidade ou enquanto viaja, na escola, no trabalho e tempos
livres, e se for o caso, em comunicar, organização do dia ou
com apoio cognitivo ou psico-social semelhante.
l Independentemente da causa ou do diagnóstico médico relati-

vo à deficiência da pessoa, da sua idade, da idade em que adquiriu a deficiência, da sua situação laboral ou cobertura de seguro.
l Independentemente do rendimento ou propriedades do recep-

tor ou do seu agregado ou família.
Requerentes sem capacidade cognitiva ou psicológica para contratar
fornecedores de serviços ou para desempenhar funções como
recrutar, treinar, escalonar, vigiar ajudantes, etc., não podem ser
declarados como sem direito aos benefícios financeiros.
Ao determinar a elegibilidade há o cuidado de se evitar um tratamento diferenciado para pessoas com certos tipos de deficiência, mulheres, pessoas idosas, pessoas de origem ou etnia diferentes, crenças
religiosas ou orientações sexuais.
Pessoas que vivam em instituições residenciais ou soluções equivalentes não são elegíveis segundo esta perspectiva política. Para

facilitar a transição das instituições residenciais para a vida integrada na comunidade deverá conceder pagamentos para assistência
pessoal até 6 meses antes da mudança planeada.
Os pagamentos podem transitar para países onde os utilizadores não
possam receber pagamentos equivalentes.

2. Sem custos para os utilizadores
Os utilizadores de apoio não têm que contribuir para os custos dos
serviços de assistência pessoal, independentemente dos rendimentos ou bens, seus ou de seus familiares.

3. Avaliação das necessidades
Na avaliação das necessidades, a quantidade de horas de assistência
pessoal é determinada de acordo com o que permita ao utilizador de
assistência, em combinação com o uso de produtos de apoio (ajudas
técnicas), a adaptação do ambiente onde vivem e trabalham e o planeamento da acessibilidade do meio edificado da comunidade, ter as
mesmas opções e oportunidades que teriam sem as suas deficiências.
A avaliação das necessidades tem em conta:
l Toda a situação de vida, proporcionando aos utilizadores a assis-

tência necessária para o desempenho que eles teriam se não tivessem uma deficiência, na família, na vizinhança e sociedade com
todos os privilégios e responsabilidades resultantes, incluindo a
divisão de tarefas culturalmente habitual no seio da família, cuidar
de crianças pequenas, pais idosos, cuidar da casa e dos bens;
l Necessidade de apoio no local de trabalho, enquanto frequentem ins

tituições educativas desde o jardim-de-infância, até à universidade,
durante os tempos livres, fora de casa, em viagem e no estrangeiro;
l Todas, não só uma ou algumas, áreas de actividade da vida de

cada um;

l A necessidade, se aplicável, de ajudantes experientes e especializados;
l A necessidade de pessoas terceiras para ajudar os utilizadores de as-

sistência que, devido a deficiência cognitiva ou psico-social, precisam
de ajuda para lidar com os assistentes e fornecedores de serviços;
l Actividade para a manutenção do bem-estar e saúde de cada um,

tais como cuidados próprios ou exercício físico. Os assistentes
devem desempenhar tarefas que normalmente pessoas sem deficiência, depois de instruções de pessoal médico, sejam consideradas necessárias - desempenhariam por si próprias.
No caso de crianças, a política cobre a assistência necessária, acima
da responsabilidade paternal, que seria aplicada numa criança sem
deficiência. A avaliação não leva em conta a situação financeira dos
organismos financiadores.
A avaliação é conduzida sob a forma de um diálogo entre o utilizador
de assistência, ajudado por pessoa(s) da sua escolha, se desejado pelo
próprio indivíduo, e um representante da agência financiadora.
Indivíduos que trabalhem para ou sejam associados com os fornecedores de serviços não podem participar na avaliação.
A necessidade de apoio pessoal fica expressa na média do número de
horas por mês, que a pessoa necessita, e não em termos de um ou vários
tipos e necessidade.
Na avaliação sobre as necessidades toma-se o cuidado de evitar tratamentos diferenciados para pessoas com certos tipos de deficiência, de
mulheres, pessoas idosas, pessoas de diferentes origens e etnias,
crenças religiosas ou orientação sexual.
As necessidades de assistência, em termos de média de horas por mês,
são reavaliadas periodicamente, com intervalos de dois anos ou mais ou
em qualquer altura, quando pedido pelo utilizador de assistência, devido a

alterações das necessidades, por exemplo, alterações ao nível da sua deficiência, carreira profissional, mudança da casa paternal ou da instituição
residencial para viver na comunidade, o nascimento de uma criança, etc.

4. Procedimentos de recurso
Durante o processo de avaliação das necessidades de assistência os utilizadores são informados sobre os seus direitos de recorrer sobre a avaliação. O procedimento do recurso é claro e directo, sem despesas para
o utilizador de assistência e inclui várias instâncias, incluindo os tribunais.
Em todos os contactos com o pessoal do organismo financiador respeitantes à avaliação de necessidades, apelos ou outras questões administrativas, o utilizador pode usar o conselho e apoio de terceiras pessoas
na sua escolha, em particular, outro utilizador de assistência pessoal.

5. Dar em dinheiro, não em serviços
A política estipula benefícios monetários que são pagos pelo organismo
financiador directamente aos utilizadores de apoio que, por sua vez,
usam os fundos para:
l Adquirir serviços de assistência de um ou vários fornecedores de

serviços, da sua escolha.
l Organizar eles próprios os seus serviços contratando assistentes

ou qualquer outra combinação das duas hipóteses.
Os receptores devem ser livres para contratar serviços públicos ou privados, fornecedores de serviços com ou sem intuitos lucrativos e/ou contratar eles próprios os seus assistentes, incluindo membros da família.
Os benefícios monetários são pagos mensalmente e em adiantado.
Os pagamentos consistem na média numérica de horas mensais
definidas na avaliação multiplicada pelo custo estimado da média de
horas de assistência. O montante por hora é ou o mesmo para todos

os utilizadores de assistência ou varia de utilizador para utilizador,
dependendo das suas necessidades de assistentes especializados
ou outras despesas relacionadas.

6. Quantias de pagamentos
Os montantes mensais são para cobrir a média de custos dos receptores de assistência pessoal como descrito no ponto 9.
O montante concedido para horas médias de assistência é baseado
somente nas necessidades de assistência e não na identidade dos fornecedores de serviços. Assim, pessoas contratando os seus próprios
assistentes recebem o mesmo montante por média horária de assistência que os fornecedores cobrariam pelos serviços de assistência.

7. Uma fonte central de financiamento
Um e o mesmo organismo estatal de financiamento de nível nacional
abrange todos os receptores e todas as suas actividades.
Cada receptor só tem que lidar com um organismo. No caso de
várias fontes contribuírem, uma delas é a representante junto dos
beneficiários das outras fontes de financiamento.

8. Pagamentos para Apoio Pessoal como um Direito Legal
Os receptores têm legalmente direito a pagamentos para assistência pessoal independentemente da situação financeira da entidade financiadora.
Os pagamentos não são tratados como rendimentos taxáveis e não
afectam a elegibilidade do receptor para outros benefícios ou serviços.

9. Cobertura total de todos os custos
associados com o emprego do assistente pessoal
Os pagamentos cobrem todos os custos da contratação dos assistentes, tais como:

l Salários competitivos, todos os custos indirectos do trabalho tais

como compensação de horas extraordinárias, acidentes de trabalhado e seguros confiáveis, segurança social dos assistentes
incluindo falta por doença, planos de pensões, pagamento de
férias, licença de maternidade;
l Os custos de assistentes acompanhantes pela cidade (i.e. refeições,

bilhetes de entrada, transportes) ou em viagem (i.e. para passagens aéreas, quartos de hotel, refeições);
l Pagamentos da administração e outros custos administrativos;
l Treino e apoio de utilizadores de assistência e assistentes, se o uti-

lizador julgar necessário;
l Aquisição de equipamento, materiais e serviços que facilitam o tra-

balho dos assistentes e são necessários para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável;
l Compensação para os riscos dos empregadores em, entre outras

coisas, disputas laborais.
Os benefícios monetários mensais são de tal montante que proporcionam
ao receptor individual acumular e manter um orçamento que, durante o
decorrer de um ano, cobre todos os itens acima referidos.
10. Poder aquisitivo constante de pagamentos
O nível de pagamentos é anualmente ajustado para evitar a perda
de poder de aquisição.
11. Responsabilidade dos receptores
Os receptores periodicamente fazem cálculos para o uso dos fundos.
Os períodos em que os fundos têm que ser calculados são de 12
meses ou mais. Dentro do orçamento para este período, os utiliza-

dores podem, como entenderem, poupar horas de assistência de
mês para mês para obter uma reserva para fazer face a um consumo elevado temporário, por exemplo para viagens ou doenças.
Tem que ser feita uma distinção entre a contabilização do número de
horas de assistência consumidas durante o período de 12 meses e o
custo médio por hora durante este período. Os receptores que recebem
uma taxa fixa por hora de assistência necessária só precisam de apresentar facturas dos seus fornecedores de serviços ou folhas de horas
assinadas pelos seus assistentes para verificar o consumo das horas
de assistência. Por outro lado os receptores que tenham uma taxa superior do que a fixa precisam de apresentar provas das suas despesas.

12. Monitorização, avaliação e adaptação
Qualquer legislação necessita de ser continuamente monitorizada,
periodicamente avaliada e adaptada às alterações de circunstâncias. No caso da política de assistência pessoal, as organizações
de pessoas com deficiências necessitam de participar no processo.
Em particular, a perícia dos indivíduos que nas suas vidas diárias
dependem de serviços de assistência pessoal necessitam ser reconhecidos e decisivamente envolvidos.
O “European Center for Excellence in Personal Assistance”
(ECEPA) é um projecto desenvolvido por pessoas que, elas próprias, necessitam de assistência pessoal.
Esta legislação modelo foi concebida, em oito países Europeus,
usando a combinação da sua experiência pessoal com os serviços
de apoio pessoal. Este projecto, criado há cerca de um ano, foi
apoiado pelo orçamento da EU, secção B5-806.

