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Conceitos e termosConceitos e termosConceitos e termos

−−O que é uma incapacidadeO que é uma incapacidade
−−O que é uma deficiênciaO que é uma deficiência
−−O que é uma desvantagemO que é uma desvantagem
−−O que é o Envelhecimento O que é o Envelhecimento 

BiológicoBiológico
−−O que é o Envelhecimento O que é o Envelhecimento 

DemográficoDemográfico
−−Preconceito e discriminaçãoPreconceito e discriminação
−−Jogo: descubra as diferençasJogo: descubra as diferenças
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Uma IncapacidadeUma Incapacidade
(Organiza(Organizaçção Mundial de Saão Mundial de Saúúde) de) 

•• TraduzTraduz--se na restrise na restriçção ou falta de capacidade ão ou falta de capacidade 
para realizar uma actividade dentro dos para realizar uma actividade dentro dos 
limites considerados normais para uma limites considerados normais para uma 
pessoa;pessoa;

•• Pode ser temporPode ser temporáária ou permanente, ria ou permanente, 
reversreversíível ou irreversvel ou irreversíível, progressiva ou vel, progressiva ou 
regressiva;regressiva;

•• ÉÉ sempre resultante de uma deficiênciasempre resultante de uma deficiência..

O que O que éé::
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Uma DeficiênciaUma Deficiência
(Organiza(Organizaçção Mundial de Saão Mundial de Saúúde) de) 

•• Representa qualquer Representa qualquer condicondiççãoão de de 
perda ou alteraperda ou alteraçção, temporão, temporáária ou ria ou 
permanente, de uma estrutura ou de permanente, de uma estrutura ou de 
uma funuma funçção psicolão psicolóógica, fisiolgica, fisiolóógica ou gica ou 
anatanatóómica.mica.

O que O que éé::
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Uma DesvantagemUma Desvantagem
(Organiza(Organizaçção Mundial de Saão Mundial de Saúúde) de) 

•• ÉÉ a expressão das consequências de a expressão das consequências de 
prejuprejuíízo cultural, social, econzo cultural, social, econóómica e mica e 
ambiental que derivam  para uma ambiental que derivam  para uma 
pessoa devido pessoa devido àà existência de uma existência de uma 
diferendiferençça ao padronizado.a ao padronizado.

O que O que éé::
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O EnvelhecimentoO Envelhecimento
BiolBiolóógicogico

•• ÉÉ um processo progressivo de um processo progressivo de 
decldeclíínio das capacidades fnio das capacidades fíísica e sica e 
mental do ser humano mental do ser humano 
acompanhada por um aumento acompanhada por um aumento 
gradual das probabilidades de gradual das probabilidades de 
morrer. morrer. 

O que O que éé::
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O EnvelhecimentoO Envelhecimento
DemogrDemográáficofico

•• Aumento da proporAumento da proporçção das ão das 
pessoas idosas acompanhado da pessoas idosas acompanhado da 
redureduçção do não do núúmero de jovens na mero de jovens na 
populapopulaçção total de um paão total de um paííss..

O que O que éé::
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PreconceitoPreconceito
e discriminaçãoe discriminação

•• Preconceito: ideia préPreconceito: ideia pré--concebida  que concebida  que 
condiciona a forma de pensar e agir de uma condiciona a forma de pensar e agir de uma 
pessoa face a outras pessoas ou situações;pessoa face a outras pessoas ou situações;

•• Discriminação:  resultado de uma acção de Discriminação:  resultado de uma acção de 
uma pessoa baseada em preconceitos face a uma pessoa baseada em preconceitos face a 
outras pessoas ou situações.outras pessoas ou situações.

O que O que éé::
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Jogo: Jogo: 
descubra as diferenças descubra as diferenças 

–– “Deficiente”;“Deficiente”;

–– “Pessoa com deficiência” e;“Pessoa com deficiência” e;

–– “Pessoa portadora de deficiência”.“Pessoa portadora de deficiência”.

••Termos:Termos:
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Jogo:Jogo:
descubra as diferenças (2)descubra as diferenças (2)

•• “Deficiente”: termo que identifica  uma “Deficiente”: termo que identifica  uma 
pessoa apenas pela sua condição pessoa apenas pela sua condição 
(rótulo);(rótulo);
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Jogo:Jogo:
descubra as diferenças (3)descubra as diferenças (3)

•• “Pessoa com deficiência”: expressão “Pessoa com deficiência”: expressão 
que anexa a condição à pessoa que anexa a condição à pessoa 
(Frigorífico “com” defeito);(Frigorífico “com” defeito);
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•• “Pessoa portadora de deficiência”: “Pessoa portadora de deficiência”: 
expressão que distingue os termos, expressão que distingue os termos, 
secundarizasecundariza a condição particular a condição particular 
(deficiência) e valoriza o factor comum (deficiência) e valoriza o factor comum 
(pessoa);(pessoa);

Jogo:Jogo:
descubra as diferenças (4)descubra as diferenças (4)



– Dados importantes
– Taxa de incidência da

deficiência segundo o tipo, Portugal 2001
– Taxa de incidência da

deficiência segundo o sexo e o tipo, 
Portugal 2001

– Origem das Deficiências
– Correlação idade/incapacidade
– Evolução da Proporção da população 

jovem e idosa em Portugal (1960-2000)
– Esperança de vida sem incapacidade 

física de longa duração, segundo o sexo, 
Continente 1995/96

– Curiosidades: deficiência e escolaridade

ContextualizaçãoContextualização
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Dados           importantesDados           importantes
• Diminuição da população 

jovem em 13% (1996-
2020)

• Mais população idosa:
– Mais de 100 milhões

com mais de 60 anos
– Mais de 20 milhões com

mais de 80 anos
• Aumento das pessoas 

com deficiência de 11% 
para 17% (2000- 2020)

• Aumento das necessidades de 
mobilidade individual

• Mais solteiros/ menos relações
familiares

• Menor número de pessoas por casa
• Aumento do número de pessoas 

dependentes
• Melhores índices de saúde
• Maiores indices de escolaridade, 

emprego e meios de subsistência
• Novas formas de relacionamento 

social
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Auditiva
13%

Visual
26%

Motora
25%

Mental
11%

P. Cerebral
2%

Outra 
Deficiência

23%

•• Total da pTotal da populaçãoopulação: : 1010..355355..824824
•• PopulaçãoPopulação portadora deportadora de deficiênciadeficiência: : 634634..408408

Fonte: Censos 2001Fonte: Censos 2001

Taxa de incidência daTaxa de incidência da
deficiência segundo o tipo, Portugal 2001deficiência segundo o tipo, Portugal 2001
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Taxa de incidência daTaxa de incidência da
deficiência segundo o tipo, Portugal 2001 (2)deficiência segundo o tipo, Portugal 2001 (2)

•• +/+/-- 6,13% (Censos 2001)6,13% (Censos 2001) da populada populaçção ão 
portuguesa portuguesa éé portadora de, pelo menos, uma portadora de, pelo menos, uma 
deficiência (segundo estudo de 1998 do deficiência (segundo estudo de 1998 do 
SNRIPD este valor SNRIPD este valor éé de 9,16%);de 9,16%);

•• 64% são deficiências cujas desvantagens 64% são deficiências cujas desvantagens 
podem hoje ser compensadas tpodem hoje ser compensadas téécnica ou cnica ou 
tecnologicamente.tecnologicamente.
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Taxa de incidência daTaxa de incidência da
deficiência segundo o sexo e o tipo, Portugal deficiência segundo o sexo e o tipo, Portugal 

20012001
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Taxa de incidência daTaxa de incidência da
deficiência segundo o sexo e o tipo, Portugal deficiência segundo o sexo e o tipo, Portugal 

2001 (2)2001 (2)

•• As deficiências afectam As deficiências afectam 
mais homens que mais homens que 
mulheres, excepto nos mulheres, excepto nos 
casos das deficiências casos das deficiências 
mentais e visual; mentais e visual; 
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Origem das DeficiênciasOrigem das Deficiências

Fonte: SNRIPD, 1998Fonte: SNRIPD, 1998
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Origem das Deficiências (2)Origem das Deficiências (2)

SalienteSaliente--se que:se que:

–– apenas 21% da deficiências são adquiridas durante apenas 21% da deficiências são adquiridas durante 
o parto (5%), à nascença (4%) ou por o parto (5%), à nascença (4%) ou por 
hereditariedade (12%);hereditariedade (12%);

–– Todas as restantes (79%) Todas as restantes (79%) indiciam que são ou indiciam que são ou 
poderão ser adquiridas ao longo da vida.poderão ser adquiridas ao longo da vida.
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Correlação idade/incapacidadeCorrelação idade/incapacidade

Deficiências psíquicas
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Deficiências Sensoriais
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Fonte: SNRIPD, 1998Fonte: SNRIPD, 1998
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Correlação idade/incapacidade (3)Correlação idade/incapacidade (3)
Deficiências Físicas
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Correlação idade/incapacidade (4)Correlação idade/incapacidade (4)

Deficiências Mistas
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Correlação idade/incapacidade (5)Correlação idade/incapacidade (5)

Nenhuma deficiência em especial
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Correlação idade/incapacidade (6)Correlação idade/incapacidade (6)

•• A taxa de incidência da deficiência agravaA taxa de incidência da deficiência agrava--se com a se com a 
idade;idade;

•• Por cada jovem com deficiência existem 5,5 idosos Por cada jovem com deficiência existem 5,5 idosos 
nas mesmas condinas mesmas condiçções;ões;

•• O grupo da populaO grupo da populaçção com mais de 75 anos regista ão com mais de 75 anos regista 
as taxas de incidência da deficiência mais elevadas as taxas de incidência da deficiência mais elevadas 
em qualquer dos tipos, com as excepem qualquer dos tipos, com as excepçções das ões das 
deficiências psdeficiências psííquicas (grupo 25quicas (grupo 25--34) e f34) e fíísicas (grupo sicas (grupo 
6565--74).74).
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EvoluçãoEvolução dada ProporçãoProporção dada populaçãopopulação
jovemjovem e e idosaidosa emem Portugal Portugal ((19601960--2002000)0)
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EvoluEvoluççãoão dada ProporProporççãoão dada populapopulaççãoão jovemjovem e e 
idosaidosa emem Portugal Portugal ((19601960--2002000) 0) (2)(2)

•• A proporA proporçção da populaão da populaçção idosa, passou de 8,0% do total da ão idosa, passou de 8,0% do total da 
populapopulaçção em 1960 para 16,4% em 2000;ão em 1960 para 16,4% em 2000;

•• Nas mulheres, a proporNas mulheres, a proporçção de idosas ultrapassou a de jovens ão de idosas ultrapassou a de jovens 
do mesmo sexo em meados da ddo mesmo sexo em meados da déécada de 90, sendo que nos cada de 90, sendo que nos 
homens a proporhomens a proporçção de jovens ainda se mantão de jovens ainda se mantéém superior m superior àà
de idosos;de idosos;

•• A superioridade numA superioridade numéérica das mulheres aumenta com o rica das mulheres aumenta com o 
avanavanççar na idade devido a uma maior esperanar na idade devido a uma maior esperançça de vida;a de vida;

•• O envelhecimento demogrO envelhecimento demográáfico em Portugal traduziufico em Portugal traduziu--se se 
numa diminuinuma diminuiçção de cerca de 36% da populaão de cerca de 36% da populaçção jovem e um ão jovem e um 
aumento de 140% da populaaumento de 140% da populaçção idosa.ão idosa.
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EsperanEsperançça de vida sem incapacidade fa de vida sem incapacidade fíísica de longa sica de longa 
duraduraçção, segundo o sexo, Continente 1995/96ão, segundo o sexo, Continente 1995/96



31

EsperanEsperançça de vida sem incapacidade fa de vida sem incapacidade fíísica sica 
de longa durade longa duraçção, segundo o sexo, ão, segundo o sexo, 

Continente 1995/96 Continente 1995/96 (2)(2)

•• As mulheres vivem mais tempo do que os As mulheres vivem mais tempo do que os 
homens, mas têm uma maior probabilidade homens, mas têm uma maior probabilidade 
de adquirirem incapacidades;de adquirirem incapacidades;

•• PopulaPopulaçção de 65ão de 65--69 anos: s69 anos: sóó 44,9% dos 44,9% dos 
homens e 34,9% das mulheres podem homens e 34,9% das mulheres podem 
esperar viver sem pelo menos um tipo de esperar viver sem pelo menos um tipo de 
incapacidade. incapacidade. 
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Curiosidades: dCuriosidades: deficiênciaeficiência e e 
escolaridadeescolaridade

•• Deficiências psDeficiências psííquicas: incluem as deficiências quicas: incluem as deficiências 
intelectuais, a doenintelectuais, a doençça mental e as deficiências das a mental e as deficiências das 
funfunçções de aprendizagem e de execuões de aprendizagem e de execuçção.ão.

•• SituaSituaçção escolar:ão escolar:

–– Sem instruSem instruçção: 44,04%ão: 44,04%
–– NNíível primvel primáário: 53,19%rio: 53,19%
–– NNíível secundvel secundáário: 1,32%rio: 1,32%
–– NNíível politvel politéécnico: 0,18%cnico: 0,18%
–– NNíívelvel universituniversitááriorio: 1,27%: 1,27%



33

Curiosidades: dCuriosidades: deficiênciaeficiência e e 
escolaridadeescolaridade (2)(2)

•• Deficiências sensoriais: incluem as deficiências da Deficiências sensoriais: incluem as deficiências da 
visão, da audivisão, da audiçção e da fala.ão e da fala.

•• SituaSituaçção escolar:ão escolar:

–– Sem instruSem instruçção: 39,89%ão: 39,89%
–– NNíível primvel primáário: 50,92%rio: 50,92%
–– NNíível secundvel secundáário: 4,51%rio: 4,51%
–– NNíível politvel politéécnico: 2,26%cnico: 2,26%
–– NNíível universitvel universitáário: 2,42rio: 2,42%%
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Curiosidades: dCuriosidades: deficiênciaeficiência e e 
escolaridadeescolaridade (3)(3)

•• Deficiências fDeficiências fíísicas: incluem as deficiências dos sicas: incluem as deficiências dos óórgãos internos, rgãos internos, 
as as musculomusculo--esquelesquelééticasticas e este estééticas da região da cabeticas da região da cabeçça, do a, do 
tronco e dos membros superiores e inferiores (dtronco e dos membros superiores e inferiores (dééfice funcional, fice funcional, 
ausência, malformaausência, malformaçção ou deformaão ou deformaçção).ão).

•• SituaSituaçção escolar:ão escolar:

–– Sem instruSem instruçção: 32,79%ão: 32,79%
–– NNíível primvel primáário: 52,19%rio: 52,19%
–– NNíível secundvel secundáário: 8,33%rio: 8,33%
–– NNíível politvel politéécnico: 2,91%cnico: 2,91%
–– NNíívelvel universituniversitááriorio: 3,78%: 3,78%



35

Curiosidades: dCuriosidades: deficiênciaeficiência e e 
escolaridadeescolaridade (4)(4)

•• Deficiências mistas: referemDeficiências mistas: referem--se se ààs deficiências cuja s deficiências cuja 
manifestamanifestaçção incide nos planos psão incide nos planos psííquico, sensorial e quico, sensorial e 
ffíísico, incluindo a paralisia cerebral e a microcefalia.sico, incluindo a paralisia cerebral e a microcefalia.

•• SituaSituaçção escolar:ão escolar:

–– Sem instruSem instruçção: 47,37%ão: 47,37%
–– NNíível primvel primáário: 52,30%rio: 52,30%
–– NNíível secundvel secundáário: 0,02%rio: 0,02%
–– NNíível politvel politéécnico: 0,12%cnico: 0,12%
–– NNíível universitvel universitáário: 0,19%rio: 0,19%



36

Curiosidades: dCuriosidades: deficiênciaeficiência e e 
escolaridadeescolaridade (5)(5)

•• ““Nenhuma em Nenhuma em especialespecial““: nesta categoria estão : nesta categoria estão 
incluincluíídas as situadas as situaçções das incapacidades em que não ões das incapacidades em que não 
foi possfoi possíível identificar a deficiência de vel identificar a deficiência de origem.origem.

•• SituaSituaçção escolarão escolar

–– Sem instruSem instruçção: 45,25%ão: 45,25%
–– NNíível primvel primáário: 43,19%rio: 43,19%
–– NNíível secundvel secundáário: 5,76%rio: 5,76%
–– NNíível politvel politéécnico: 2,93%cnico: 2,93%
–– NNíível universitvel universitáário: 2,87%rio: 2,87%



Lápis e papel  na 
mão: sugestões
LLáápis e papel  na pis e papel  na 
mão: sugestõesmão: sugestões

–– As catorze regras fundamentais na As catorze regras fundamentais na 
prestaprestaçção de ajuda a pessoas portadoras ão de ajuda a pessoas portadoras 
de deficiência.de deficiência.
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Regras 1, 2, ...Regras 1, 2, ...

•• NuncaNunca tentetente prestarprestar ajudaajuda a a umauma pessoapessoa com com 
deficiênciadeficiência semsem terter antes antes perguntadoperguntado se se elaela
necessitanecessita e e aceitaaceita a a suasua ajudaajuda. . 

•• AjudeAjude a a pessoapessoa utilizadorautilizadora de de cadeiracadeira de de 
rodasrodas sósó quandoquando e da forma como lhe fe da forma como lhe foorr
pedipedido,do, pois pois elaela indicarindicar--lhelhe--áá comocomo devedeverárá
procederproceder. . 



39

Regras da 3 à 5 ...Regras da 3 à 5 ...

•• AviseAvise sempresempre a a pessoapessoa utilizadorautilizadora de de cadeiracadeira de de 
rodasrodas sobresobre as as manobrasmanobras queque vaivai executarexecutar. . 

•• NãoNão se se esqueçaesqueça de de agarraragarrar a a cadeiracadeira de de rodasrodas
pelaspelas partespartes fixasfixas, , poispois osos apoiosapoios de de braçosbraços ouou de de 
péspés poderãopoderão ficarficar nasnas suassuas mãosmãos. . 

•• AoAo ajudarajudar umauma pessoapessoa emem cadeirascadeiras de de rodasrodas nãonão
arrisquearrisque descerdescer ouou subirsubir sozinhosozinho umauma escadaescada se se 
nãonão estiverestiver certocerto de de terter a a forçaforça necessárianecessária parapara
suportarsuportar o peso o peso dada cadeiracadeira e do e do seuseu utilizadorutilizador. . 
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Regras 6, 7 e 8, ...Regras 6, 7 e 8, ...

•• NNuncaunca se se esqueçaesqueça de de queque a a pessoapessoa com com 
deficiênciadeficiência podepode sofrersofrer ouou incomodarincomodar--se se se se 
manipularmanipular a a cadeiracadeira de de rodasrodas de de umauma forma forma 
incorrectaincorrecta. . 

•• NãoNão se se esqueçaesqueça queque a a pessoapessoa numanuma cadeiracadeira de de 
rodasrodas podepode sentirsentir--se "se "ignoradaignorada" " ouou ""rejeitadarejeitada" " aoao
estabelecerestabelecer--se se umauma conversaconversa com com pessoaspessoas queque
nãonão estejamestejam no no seuseu campo visual. campo visual. 

•• QuandoQuando falarfalar com com umauma pessoapessoa cegacega ouou amblíopeamblíope
identifiqueidentifique--se se sempresempre. . 
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Regras 9, 10, 11, ...Regras 9, 10, 11, ...

•• AoAo deslocardeslocar--se com se com umauma pessoapessoa cegacega ofereçaofereça--lhelhe o o 
braçobraço parapara ajudarajudar a a mobilidademobilidade, , andandoandando
ligeiramenteligeiramente à à frentefrente e e explicandoexplicando--lhelhe o local à o local à 
medidamedida queque caminhamcaminham..

•• QuandoQuando estiverestiver com com umauma pessoapessoa cegacega procure procure 
sempresempre descreverdescrever--lhelhe a a áreaárea circundantecircundante, , fornecendofornecendo
informaçõesinformações necessáriasnecessárias e de e de acordoacordo com a com a situaçãosituação. . 

•• AoAo comunicarcomunicar com a com a pessoapessoa surdasurda utilize um tom de utilize um tom de 
vozvoz natural natural –– nãonão é é precisopreciso falarfalar alto alto ouou gritargritar –– e e 
procure procure colocarcolocar--se se numanuma posiçãoposição emem queque a a caracara
estejaesteja bembem iluminadailuminada..



42

Regras 12, 13 e 14!Regras 12, 13 e 14!

•• AoAo falarfalar com com umauma pessoapessoa surdasurda nuncanunca tape a tape a 
bocaboca com as com as mãosmãos. . 

•• AoAo comunicarcomunicar com com umauma pessoapessoa surdasurda, , sempresempre
queque possívelpossível, utilize a , utilize a escritaescrita ouou a a linguagemlinguagem
gestualgestual comocomo formasformas alternativasalternativas de de 
comunicaçãocomunicação. . 

•• NuncaNunca mostremostre irritaçãoirritação ouou surpresasurpresa com a com a 
forma de forma de falarfalar ouou de se de se expressarexpressar dada pessoapessoa
surdasurda, com o , com o ritmoritmo dada falafala ouou com o com o 
vocabuláriovocabulário queque empregaemprega. . 


