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P ara a concretização de uma política de Vida Independente é necessária a conju-
gação de diversos fatores: ambiente edificado acessível, acesso a produtos de 

apoio (ajudas técnicas), e rendimentos que assegurem a subsistência da pessoa com defi-
ciência (através do acesso ao mercado de trabalho e/ou a prestações sociais). 

Para além destas condições gerais, um sistema de Vida Independente baseia-se em duas 
condições específicas e essenciais: a Assistência Pessoal e os Pagamentos Diretos.

Em vez de fornecer à pessoa com deficiência um serviço de assistência selecionado, contra-
tado, gerido e pago por terceiros, são-lhe disponibilizados os meios para que seja a própria 
pessoa a selecionar, contratar, gerir e pagar essa assistência.

Introdução
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A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem vindo a acompanhar as exigências da Comunidade 
de Pessoas com Deficiência relativamente à necessidade de implementar uma política que 
respeite e concretize os princípios da filosofia de Vida Independente. 

Decidiu, assim, o Pelouro dos Direitos Sociais promover um projeto-piloto de Vida Indepen-
dente. Uma oportunidade para, não só promover a independência, autonomia e aumento da 
qualidade de vida dos participantes, como também efetuar um acompanhamento e avaliação 
que permitam tirar lições para a sua posterior generalização.
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Parte I: 
Enquadramento

1. Objetivos
Para garantir que o projeto-piloto responda às necessidades das pessoas com deficiência, 
cumprindo uma velha máxima dessa comunidade, “nada sobre nós sem nós”, abriu-se, após 
a apresentação do documento “Bases para um Projeto-Piloto de Vida Independente”, um 
período de auscultação pública.

Para esta auscultação, que decorreu entre os dias 3 de Dezembro de 2014 e 3 de Fevereiro de 
2015, definiram-se dois objetivos principais:

•	 Enriquecer	o	projeto	através	da	experiência	e	necessidades	vividas	no	quotidiano	pelas	
pessoas com deficiência e suas famílias.

•	 Informar	a	comunidade	sobre	o	conceito	de	Vida	 Independente	e	esclarecer	as	dúvidas	
existentes sobre o projeto apresentado pela CML.

2. Metodologia

2.1. Divulgação
Foi feita uma ampla divulgação do projeto-piloto, através de diversos meios. 

O projeto-piloto e as reuniões de auscultação foram divulgados nos sites da Assembleia Muni-
cipal de Lisboa, da CML, do Pelouro dos Direitos Sociais (onde ficou alojado o ficheiro do texto 
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“Bases para um Projeto-Piloto de Vida Independente” que foi descarregado 880 vezes), do 
movimento Cidadãos por Lisboa, no Blog Vida Independente LX1 e no Facebook da Equipa 
do Plano de Acessibilidade Pedonal (EPAP).

Algumas instituições e movimentos também colaboraram na divulgação ao público em geral, 
como, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a Associação Salvador, a 
Vem Vencer ou o Movimento (d)Eficientes Indignados que deram conta do lançamento do 
projeto e/ou da realização das reuniões de auscultação.

O lançamento do projeto foi notícia também em alguns blogues como o “Tetraplégicos”, 
“Quintos”, “Cidade Inclusiva” e “Minuto Acessível” ou, ainda, no Portal “Portugal Participa”.

2.1.1. Na comunicação social

Ao nível dos orgãos de comunicação social, destaca-se o artigo do jornal Público, de 13 de 
Dezembro; a intervenção da Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Arquiteta Helena 
Roseta, no Jornal das Nove da SIC; e a reportagem da rádio TSF, no dia 3 de Fevereiro, dia do 
final da consulta pública.

2.1.2. Na rede social Facebook 

A divulgação do Projeto-Piloto e da realização da discussão pública sobre o mesmo, foi feita, 
não só através do contacto direto por mail com instituições da área da deficiência, nomeada-
mente as organizações representadas no Conselho Municipal para Inclusão das Pessoas com 
Deficiência (CMIPD), mas também de forma indireta, recorrendo à Internet e redes sociais. Esta 
divulgação chegou a muita gente como se constata no alcance obtido por algumas publica-
ções que se destacam da página de Facebook do movimento (d)Eficientes Indignados:

Anúncio da apresentação do Projeto-Piloto
•	 2.821	Pessoas	alcançadas

•	 31	Partilhas

Vídeo com a intervenção de Helena Roseta, na SIC Notícias 
•	 29.520	Pessoas	alcançadas

•	 9.216	Visualizações

•	 446	Partilhas

Anúncio da primeira reunião de auscultação
•	 11.292	Pessoas	alcançadas

1. http://vidaindependentelx.wordpress.com – Blog criado para acompanhar o desenvolvimento do projeto-piloto 
durante toda a sua execução.
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•	 345	Partilhas

Anúncio da segunda reunião de auscultação
•	 2.461	Pessoas	alcançadas

•	 21	Partilhas

Anúncio da terceira reunião de auscultação
•	 1.815	Pessoas	alcançadas

•	 17	Partilhas

2.1.3. No Blog “Vida Independente LX”

Este blog, criado para divulgar e acompanhar o desenvolvimento do projeto, foi apresen-
tado publicamente no dia da primeira reunião de auscultação pública e teve, até ao final 
do período de auscultação (3 de Fevereiro), 390 visitantes que fizeram 899 visualizações dos 
conteúdos existentes.

3. Participação
A recolha de contributos foi assegurada através de três canais de comunicação:

•	 Um	endereço	de	e-mail	dedicado	ao	projeto-piloto	(vida.independente@cm-lisboa.pt);

•	 Três	números	de	telefone;

•	 Três	reuniões	públicas,	realizadas	em	horários	distintos	por	forma	a	abranger	uma	maior	
diversidade de destinatários (uma reunião ao sábado e duas durante a semana, uma em 
horário laboral e outra em pós laboral).

Foram recebidos, durante o período de auscultação 63 e-mails que se repartiram por 
propostas concretas a integrar no projeto-piloto, pedidos de esclarecimento de dúvidas e 
relatos de vida que consubstanciam a oportunidade e necessidade de implementação de 
uma política de Vida Independente em Portugal ou ainda a declaração de vontade em inte-
grar o Centro de Vida Independente.

Foram realizadas três reuniões públicas de auscultação que tiveram lugar nos dias 10, 23 e 29 
de Janeiro, nos Paços do Concelho, em que participaram cerca de 80 pessoas. 



Parte II: 
Contributos
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4. Relatos de vida
Os relatos das condições de vida de muitas pessoas com deficiência são a demonstração da 
necessidade urgente de implementação a nível nacional de um sistema de assistência pessoal 
que corresponda às reais necessidades das pessoas. 

 “ Não quero acabar os meus dias num lar de idosos! ”
“Cinquenta e seis anos de idade. Portador de tetraplegia. Há 34 anos que os meus pais cuidam 
de mim pois não consigo apertar, desapertar um simples botão de camisa. Já não falo (pois 
julgo ser desnecessário) nos cuidados de higiene e na alimentação, e, muito concretamente, 
no mais trabalhoso de tudo que é tratar do meu treino intestinal, dia sim, dia não, e esvaziar 
a minha bexiga de 4 em 4 horas com algálias próprias.”

[A minha mãe tem] “Oitenta anos de idade. Até há uma meia dúzia de anos foi ela que 
sempre cuidou de mim. Hoje, com tantos e tantos problemas de saúde, têm-na incapaci-
tado ao ponto de não conseguir andar nem conseguir fazer nada cá em casa. Há cerca de 
ano e meio que se transporta numa cadeira de rodas.”



Câmara Municipal de Lisboa  |  Bases para um Projeto-Piloto de Vida Independente - Relatório Final12

[O meu pai tem] “Oitenta e quatro anos de idade. Devido a diabetes e demais problemas 
foi-lhe amputada a perna direita em 2007. Hoje, com vários problemas de saúde, é ele quem 
“vai conseguindo tomar conta de mim e da minha mãe”, tudo isto com dificuldades mais 
que imensas e inimagináveis!”

“Estas três pessoas mas, principalmente eu (porque mais complicado), precisamos de 
alguém que cuide de nós, aqui em nossa casa, no nosso Lar, na nossa habitação de sempre, 
juntos das nossas coisas, juntos das pessoas nossas amigas, junto dos familiares, junto de 
quem amamos.“

(…)”Não quero acabar os meus dias num lar de idosos, nem tampouco que os meus pais 
acabem dessa mesma forma! PASSEI SETE MESES INTERNADO NUM LAR – SEI DO QUE FALO!”

“Gostaria de referir que também já cá tivemos os ditos Serviços ao domicílio, numa altura 
em que a minha mãe acamou durante vários meses. Depois dessa experiência, podemos 
dizer-vos que esse tipo de Serviço não nos serve para nada! Não é o vir trazer a marmita (a 
correr), e vir mais uma, duas ou três vezes por dia que fosse cá a casa (sempre a correr) para 
tratar de ajudar em qualquer necessidade que resolveríamos os nossos problemas pois este 
tipo de serviço nada resolve de válido para quem está TOTALMENTE DEPENDENTE!”

“Como tetraplégico que, sou preciso de uma assistência permanente. Tenho 56 anos de idade 
e julgo que serei entendido se pedir que não seja hoje uma funcionária a cuidar de mim, 
amanhã outra, depois outra… Preciso de uma Assistente que cuide de mim, de uma forma 
permanente, e na qual confie, de olhos fechados, pois essa pessoa, tem de ter consciência 
que ela vai ser os meus olhos, a minha sensibilidade térmica e sensorial para observar todo 
o meu corpo para que ele não ganhe feridas, onde não sinto nem vejo.”

“ O apoio domiciliário, (…) é manifestamente insuficiente. ”
“Sou portadora de Esclerose Múltipla, com diagnóstico que data de 1994, mas com sintomas 
que me acompanham desde 1982. Posso dizer que se tivesse beneficiado deste tipo de apoio 
ou redução de horário (fui professora) ou ainda morar perto do local de trabalho… não 
estaria atualmente numa cadeira de rodas. Não me foi permitido o imprescindível descanso 
necessário ao bom curso da doença ou sequer ter refeições equilibradas devidamente espa-
çadas ao longo do dia.”
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“Necessito atualmente da ajuda do Assistente Pessoal na higiene habitacional e tratamento 
de roupas, fazer a cama, preparar e confecionar as refeições, eventualmente para levantar 
da cama, higiene pessoal e ajudar a vestir. Acompanhamento a consultas e tratamentos 
(hospitalares e outras ou fisioterapia no caso dos últimos) e em atividades de ócio que deixei 
totalmente.”

“O apoio domiciliário, da forma como está concebido, é manifestamente insuficiente. 
“Usufruí” deste durante cerca de cinco anos, recorrendo a outras pessoas pertencentes a 
empresas para o acompanhamento a consultas e tratamentos. O facto de não enviarem 
sempre a mesma pessoa complicou por ter que explicar inúmeras vezes o procedimento a 
pessoas, muitas vezes, sem qualquer formação.”

“ Pedi ajuda à segurança social faz 5 anos, e nada. ”
“Para uma vida independente,  nós deficientes precisamos de apoio nas nossas casas.
Tenho 56 anos sou deficiente motora incapacitada já a 80%, preciso de pequenas grandes 
ajudas pra quase tudo, sofro muitas quedas, não ando, tenho de esperar que me levantem.
Pedi ajuda à segurança social faz 5 anos, e nada. Preciso ir no hospital não tenho quem me 
leve. Me ajudem!”

“ Vivo sozinha, mas com necessidade de apoio diário. ”
“Tenho 76 anos. Estou em luta contra uma doença “raríssima” que desde 2007 afeta a minha 
mobilidade. Vivo sozinha, mas com necessidade de apoio diário, em 85% das minhas neces-
sidades de vida. Estou, portanto, dependente face às tarefas diárias, compras de alimen-
tação, e de vestuário, de apoio em cadeira de rodas para saídas para consultas médicas ou 
exames de imagiologia."

“ E tudo aquilo que consegui durante 
este meu caminho será em vão. ”

“Eu, em 1989 sofri um acidente de mergulho que provocou uma tetraplegia. Continuei a 
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minha vida lutando para ter um futuro melhor. Tive a bênção de ter uma família e amigos 
que sempre me apoiaram em tudo o que eu defini como meta.”

“Em 1990 consegui uma oportunidade de demonstrar à sociedade que era uma pessoa 
válida e que ainda muito tinha a dar à sociedade. Iniciei funções no (…), como telefonista. 
Durante o exercício desta função e tendo em conta o meu baixo nível de escolaridade decidi 
terminar o 9º ano de escolaridade e frequentei o Curso de Técnico de Informática. Esta valo-
rização curricular teve frutos imediatos, pois fui convidado para exercer as funções de secre-
tário da administração (…).”

“Sentindo a necessidade de continuar a progressão na função pública inscrevi-me para 
realizar o exame “adoc” para acesso ao ensino superior. Entrei para a Universidade (…) e 
para o curso de Licenciatura em Informática de Gestão. No decurso da minha vida acadé-
mica fui nomeado responsável do serviço de Informática (…). Função que ainda exerço na 
atualidade.”

“Todo este trabalho e empenho está agora em causa, pois vivo com os meus pais octogená-
rios que já não têm condições para cuidarem de mim. Ou seja, os meus irmãos casaram e 
têm a sua vida e a sua casa. Os meus pais octogenários já têm dificuldade em cuidar de mim 
e responder às necessidades de um homem de 42 anos.
Adquiri uma casa própria toda adaptada às minhas necessidades para habitar no futuro. 
Futuro esse que vejo perdido e perdido todo o meu esforço, dado que, se não for implemen-
tado no terreno uma lei na sequência deste projeto, a única via que prevejo para o meu 
futuro é a institucionalização.
E tudo aquilo que consegui durante este meu caminho será em vão.
CONTO NA IMPLEMENTACAO DESTE PROJETO NA VIDA REAL PARA QUE EU POSSA TER UM 
FUTURO.”

Nas reuniões públicas pudemos ouvir a opinião de muita gente. Gente com deficiência, gente 
sem deficiência, familiares de pessoas com deficiência, técnicos de reabilitação, etc. Aqui 
ficam muitas das opiniões sobre os temas mais discutidos.

5. Seleção dos participantes
Num projeto-piloto, com uma pequena dimensão, a seleção das pessoas que o irão integrar é 
muito importante. Há que integrar as pessoas com maiores necessidades. Um projeto-piloto 
também é uma experimentação para avaliar uma nova solução.
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•	“Devem	ser	adotados	critérios	de	seleção	dos	utentes,	tendo	em	consideração	a	heteroge-
neidade, a capacidade que a sua vida configura, a forma como se deslocam, como utilizam 
a cidade, o estrato socioeconómico. Esta diversidade deve garantir a inclusão de pessoas 
que precisem de duas a três horas de apoio e outras que precisem de apoio vinte e quatro 
horas. Um pequeno número de horas pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa.” 

•	“A	 escolha	dos	 critérios	deve	 incidir	 em	pessoas	que	possibilitem	que	o	projeto	 seja	um	
sucesso, que permitam resultados importantes para alavancar mudanças, pois há muitas 
pessoas que estão desejosas que este projeto falhe, para poderem dizer: afinal eles não têm 
razão… “

•	“Maturidade	e	capacidade	em	gerir	os	seus	bens	e	o	seu	próprio	dinheiro.	O	grupo	inicial	
de utentes deveria ser o mais heterogéneo possível, um critério que avalie a capacidade de 
decisão.”

•	“Será	muito	importante	a	forma	como	se	fará	a	seleção	para	que	funcione.	Arranjar	um	
núcleo muito bem pensado, terá de ir ao encontro de pessoas que tenham consciência do 
que é a vida independente, para que haja resultados práticos e muito positivos. O modelo 
de vida independente não pode nunca depender de financiamentos deste ou daquele, terá 
de ser o poder central a perceber que esta é a forma, o modelo, e disponibilizar verbas para 
este fim, para a contratação.”

6. Quem pode participar

6.1. Crianças
Até certa idade e em certas tarefas, todas as crianças, com ou sem deficiência, estão depen-
dentes de terceiros, normalmente dos pais. A assistência pessoal a crianças, nos casos em que 
existe, só é prestada nas situações que estão para além da responsabilidade parental.2

•		“Não	está	contemplada	a	deficiência	neurológica.	Quero	que	a	minha	filha	tenha	um	assis-
tente também. Também não quero que a minha filha seja internada. Vou receber 88 euros 
para pagar a um assistente pessoal. E deficiências cognitivas? Também não se aplica. Fico 
muito triste. Deviam integrar pelo menos uma destas pessoas. Também preciso e a minha 
filha também. A minha filha não tem capacidade para decidir, mas eu decido por ela. Eu sou 

2. Modelo Nacional de Política de Assistência Pessoal, in A nossa vida nas nossas mãos – Conferência Vida Independente, 
Publicação do Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.
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a cuidadora. Tenho direito a ter a minha profissão. Tenho pena de não ser incluída. A minha 
filha não decide, mas eu sei que quer ficar na casa dela.”

•	“Há	 imensas	 famílias	 com	 filhos	 com	 imensas	 deficiências.	 O	 meu	 filho	 tem	 8	 anos	 é	
autista. Existe intervenção precoce e escola inclusiva. Existir, existe. É só para dizer que estão 
lá. Temos muitas dificuldades. No início do ano não há professores da educação especial e 
os pais têm que ficar em casa. Ninguém quer as crianças com deficiência. Não há respostas. 
Há listas de espera… os pais têm que ficar em casa para tratar dos filhos e não têm vida, 
nem dependente, nem independente. Dou os parabéns ao projeto e gostaria que incluíssem 
estas situações.”

•	“Quanto	às	crianças	com	deficiências	mentais	acho	que	devem	constar	do	projeto-piloto.	
Devem ser uma mais-valia para o projeto. Restringi-lo só às pessoas com deficiência física 
não deve ser feito.”

6.2. Pessoas com deficiência intelectual
As pessoas com deficiência intelectual, a nível internacional, também têm direito a sistemas 
de vida independente. Aquelas que têm capacidade de auto-representação escolhem os seus 
assistentes pessoais, no caso das restantes, são os seus tutores legais que indicam a assis-
tência pessoal.

•	“[a minha filha] Anda na escola e está com a família. Está no secundário. Não tem capaci-
dade de decisão. Precisa de alguém que a esprema e incentive. A miúda não deve ser inter-
nada. Deve estar na sociedade. Eu faço o papel de assistente pessoal. Levo-a a tudo, teatro, 
ginástica, escola. Eu promovo a vida independente, mas os pais não duram para sempre. E a 
família tem a sua profissão. Ela quer uma vida independente. Mandei-vos um email. Quem 
não tem capacidade para decidir, não tem direito a vida independente?”

6.3. Pessoas com doença mental
No caso da doença mental o acompanhamento costuma ser efetuado por equipas 
multidisciplinares. 

•	“Quanto	aos	doentes	mentais	o	que	se	pretende	é	uma	ocupação	para	se	integrarem,	para	
praticar um ofício e estarem integrados. Mas se estiverem só dependentes de terceiros devem 
ser integrados no projeto.”
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•	“Acho	que	há	muitas	organizações	para	fazer	coisas	especializadas.	Não	devemos	pedir	a	
uma entidade que já está a fazer muito que comece por todos."

7. Assistência pessoal

7.1. Formação
A necessidade e níveis de formação do(a)s assistentes pessoais são muito diversas ao nível 
internacional. A European Network on Independent Living (ENIL) adverte para o perigo de 
formações medicalizadas, orientadas para a reabilitação do utilizador dos serviços, propondo 
que a formação, quando exista, seja assente no modelo social da deficiência e seja feita por 
pessoas com deficiência.

•	“A	 formação	não	é	muito	relevante,	podem	existir	necessidades	pontuais,	mas	o	 funda-
mental será a pessoa, as suas características e os critérios das tarefas do dia-a-dia, que 
podem perfeitamente ser aprendidas com a pessoa com deficiência.”

•	“Estou	 num	 lar	 financiado	 pela	 Santa	 Casa	 da	 Misericórdia	 de	 Lisboa	 (SCML). É bom 
conhecermos as pessoas com quem trabalhar, temos que ser nós a ensiná-las, tudo parte da 
formação de cada um. Há coisas que se aprendem com o dia-a-dia.”

•	“Disponibilização,	como	PPA	-	Pais	Prestadores	de	Ajuda,	no	âmbito	do	Projeto	“Oficinas	de	
Pais” da Associação Pais-em-Rede (ONGPD) para colaborarem com o Centro de Vida Inde-
pendente, na definição do plano de formação; ministrar formação na área da deficiência ( 
capacitação de pessoas com deficiência e assistentes pessoais).”

•	“Enquanto	 Assistente	 Pessoal	 em	 Inglaterra	 informo	 alguns	 tópicos	 que	 constaram	 da	
minha formação (em Inglaterra) para apoiar pessoas com lesões medulares:
- introdução à lesão medular;
- o que é disreflexia e o que devemos fazer neste caso;
- curso de primeiros socorros;
- treinamento intestinal;
- tipo de cateteres;
- transferências (que tipos de equipamentos existem, o que fazer em caso de quedas);
- cuidados com a alimentação (e os cuidados com o microondas, de forma a evitar 



Câmara Municipal de Lisboa  |  Bases para um Projeto-Piloto de Vida Independente - Relatório Final18

queimaduras);
- o que fazer em caso de fogos;
- saber onde fica o quadro da eletricidade, a torneira de segurança da água e gás;
- como lidar com conflitos;
-	a	importância	da	comunicação;
- ter atenção aos valores da pessoa (privacidade, dignidade, respeito, escolhas...).”

7.2. Relatos de assistentes
A experiência de pessoas com prática na prestação de serviços de assistência pessoal, uma 
das quais em Inglaterra, foi uma importante mais-valia no aprofundamento do papel que 
cabe a estes profissionais num sistema de Vida Independente.

•	“Quem	me	selecionou	foi	o	David	(utilizador do serviço). Há uma relação de respeito um 
com o outro, correu tudo muito bem. Existem situações em que os utentes não podem ser 
ouvidos, coisas que serão más para eles. Estar desidratado e não querer beber água por 
exemplo. Acabámos por ser amigos, há uma relação de respeito. Nas questões técnicas e de 
assistência eu não tenho formação nenhuma, fui aprendendo com o David. Ele era seguido 
por uma instituição e agora já não é, mas as enfermeiras também me ensinaram algumas 
coisas. Nós não somos técnicos, mas vamos aprendendo.”

•	“Trabalhei	para	uma	empresa	em	Inglaterra	e	tive	uma	semana	de	formação.	Trabalhava	
duas semanas, depois tirava dois ou três dias e passava para outro utente, nunca deixava 
nenhum sozinho. Conhecemos a problemática do utente na formação, valores do utente 
a nível de privacidade e intimidade. Nunca tentei manter uma relação de amizade inten-
cional, nunca o obriguei a fazer nada que fosse contra a sua vontade. Fazia a lida domés-
tica, transferências, higiene, condução, no fundo tudo aquilo que ele não conseguisse fazer.”

7.3. Relação contratual
Sendo uma relação profissional haverá um contrato que poderá ser entre o(a) assistente 
pessoal e o utilizador ou o Centro de Vida Independente (CVI). 

•	“Se	o	contrato	é	feito	entre	a	pessoa	e	o	assistente,	como	poderá	depois	ser	o	CVI	a	mediar?	
Numa fase de projeto não deveria ser um contrato a três? Ou ser o CVI a fazê-lo? É uma 
questão a ver do ponto de vista jurídico.”
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•	“Atenção	às	questões	do	dinheiro,	se	houver	lugar	a	pagamentos	diretos	pode	ser	perdido	
o direito à pensão. É preciso ver se não deveria ser o CVI a fazer os pagamentos.”

7.4. Pode ser prestada por familiares?
A assistência pessoal é, generalizadamente, definida como uma relação profissional pelo 
Movimento Internacional de Vida Independente. Esta solução tem por objetivo uma dele-
gação de poder na pessoa com deficiência que, assim, pode livremente definir os objetivos e 
prioridades para a sua vida. Por vezes, existem interesses conflituantes.

•	“Acho	que	não,	é	preciso	limitar	a	dependência,	deve	haver	uma	separação	de	papéis.”

•	“Eu	acho	que	pode,	estou	habituada	à	vida	com	o	meu	 familiar	que	 sempre	cuidou	de	
mim, porque hei-de ir buscar fora?”

•	“Não	é	a	mesma	coisa	controlar	os	horários	e	a	qualidade	do	serviço	prestado	por	um	fami-
liar ou por uma pessoa com quem não se tem laços afetivos. Para além do facto de que a 
prestação de apoio feita por um assistente, muitas vezes põe cobro a situações de depen-
dência ou mesmo de abuso de poder por parte dos familiares.”

•	“Há	 uma	 diferença	 entre	 assistentes	 pessoais	 e	 cuidadores.	 O	 assistente	 pessoal	 faz	 a	
passagem para o modelo de vida independente. Se falamos de uma relação contratual será 
sempre complicado fazer a diferenciação entre o que é relação familiar e trabalho. Onde fica 
o limite? Neste projeto e para ser um exemplo deve ser na base do assistente pessoal.”

•	“Não	ser	uma	pessoa	de	família	cria	um	distanciamento	importante	para	as	orientações	
que é preciso dar no dia-a-dia.” 

•	“Um	 assistente	 pessoal	 é	 muito	 importante.	 Cada	 caso	 é	 um	 caso	 e	 tem	 que	 ter	 uma	
solução própria. Tive poliomielite quando era miúdo. Aos 50 anos deixei de ter força nos 
braços e passei para a cadeira de rodas. Não consigo sair de casa. Fico em casa todo o dia. 
Ela tem que trabalhar. Agora sou completamente dependente. Mas não posso sair dali. Saio 
ao domingo. Só vou à casa de banho quando ela chega. Porque é que a minha mulher não 
pode ser minha assistente? Não trabalho atualmente. Deslocava-me pela cidade toda, mas 
agora não tenho quem me leve e já perdi os contatos e os clientes. Esta vida não tem graça 
nenhuma. Porque é que não pode ser alguém da família?”
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•	“É	isso	que	eu	pretendo	para	a	minha	filha.	Que	não	seja	uma	pessoa	da	família,	mas	capa-
citado e alguém de quem ela gosta.”

8. Controlo das verbas
Como em qualquer sistema em que existe transferência e utilização de verbas tem de haver 
a preocupação de evitar práticas menos corretas na sua utilização, através da definição de 
procedimentos rigorosos de controlo da sua aplicação.

•	“Tem	de	haver	um	recibo,	tem	de	existir	a	monitorização	dos	recursos	a	pagar.”

9. Centro de Vida Independente
Será o Centro de Vida Independente (CVI), constituído e dirigido por pessoas com deficiência, 
que assegurará a gestão do projeto-piloto. 

•	“O	CVI	deve	ser	uma	entidade	com	abertura	para	incluir	todos	os	projetos.	É	excelente	as	
pessoas estarem aqui a mudar o paradigma e devem ser bem-vindos ao CVI. Todos devem 
ser incluídos. Pessoas com garra e com vontade de mudar isto.”
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Parte III: 
Conclusões

1. O processo de auscultação foi amplamente participado. Registou-se a participação direta 
de muitas pessoas com deficiência e seus familiares, mas também de representantes de 
organizações de/para pessoas com deficiência.  

2. A reação ao lançamento do projeto-piloto por parte da comunidade das pessoas com 
deficiência, das suas organizações e das pessoas em geral, foi de entusiasmo e de incen-
tivo. Muitas associações declararam a vontade de continuar a colaborar na implemen-
tação do Projeto-Piloto.

 Em nenhuma ocasião foi expressa alguma reação negativa face ao conceito de Vida 
Independente, havendo unicamente quem ache que o projeto-piloto deveria ser mais 
ambicioso e prever a participação de crianças e de pessoas com deficiência intelectual. 

3. A quantidade e qualidade da participação, especialmente, das pessoas com deficiência 
que através da sua experiência vivida nos indicam claramente o caminho das soluções, 
demonstraram claramente a necessidade deste período de audição da comunidade e 
da grande utilidade que teve para a definição do projeto-piloto.  Todos os contributos 
recebidos servirão para enriquecer o projeto-piloto e foram importantes para que os 
próximos passos sejam mais seguros.

4. Agora, ouvida a comunidade, está nas suas mãos a constituição do CVI, estrutura funda-
mental para levar a bom porto este projeto. Será o CVI, constituído e dirigido por pessoas 
com deficiência que irá, com o apoio dos serviços da CML, aprofundar muitos dos aspetos 
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práticos do projeto-piloto e fazer a sua gestão diária. 

5. Inaugura-se um novo tempo. Uma mudança de paradigma no apoio às pessoas com 
deficiência que dependem de terceiros. Um tempo novo em que terão a oportunidade 
de serem donos das suas vidas. 



Projeto-Piloto Vida Independente

vida.independente@cm-lisboa.pt

Telefone: 213 501 340 / 213 501 396

Rua Alexandre Herculano, n.º 46

1269-054 Lisboa
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