Reunião do Grupo de Trabalho da Deficiência

Data: 24/09/2010
Presenças: José Guerra e Joaquina Montinhos do Centro Distrital de Segurança Social
de Beja; Hugo Valente e Diamantina Beiramar da APPACD Moura; Clementina Graça
Guerreiro do Centro de Paralisia Cerebral de Beja; Paula Engana do IEFP; José Hilário
da CERCI Beja; António Matias da CERCICÔA, Maria da Luz Estevens da
DREAlentejo.

Ausências: A.R.S.Alentejo, APPC Odemira

Resumo da Reunião:

No âmbito da ordem de trabalhos o Sr. Director sugeriu que a monitorização do PDS na
área da Deficiência, fosse retirada da Ordem de Trabalhos tendo em consideração a
preparação do Seminário sobre a Deficiência no âmbito do Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social, bem como as Comemorações do Dia da Deficiência.
A data da realização do Seminário ficou agendada para dia 27 de Outubro no Centro de
Formação Profissional de Beja, no qual irão estar presentes o Presidente do ISS,IP
Edmundo Martinho, a Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, Alexandra
Pimenta, a Embaixadora do AECPES e o Director do Centro de Reabilitação
Profissional de Gaia, Jerónimo de Sousa.

O Seminário decorrerá entre as 14.30h e as 17.00h, do qual irão fazer parte um vídeo
alusivo ás Instituições do distrito de Beja que trabalham na área de Deficiência, as
comunicações dos peritos na área, e um debate final alargado a todos os participantes.

A Dra Mª da Luz vai diligenciar no sentido de conseguir um intérprete de língua gestual
através do Agrupamento de Santiago Maior.

O Sr. Director referiu que a Segurança Social fica responsável pelos convites aos
oradores e pelas questões logísticas, e, apelou ás Instituições presentes que
colaborassem ao nível da mobilização dos técnicos, familiares e utentes à participação
no Seminário.

O Centro de Paralisia Cerebral de Beja responsabilizou-se pela exposição, pelo que irá
articular com as restantes Instituições no sentido de seleccionar o material a ser exposto.
Relativamente ao filme a apresentar, o mesmo será enviado por e-mail para ser validado
por todos os parceiros.

Foi também discutido o programa de Comemoração do Dia da Deficiência. Este ano, a
entidade responsável pela organização do Encontro de Trabalho é a CERCICOA. O
Presidente da CERCICOA remeterá, nas próximas semanas, uma proposta de programa
para validação dos restantes parceiros.

Pelas 17 horas, não havendo mais assuntos, deu-se por encerrada a reunião.

