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No âmbito do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência

3 dezembro

No âmbito do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência

3 dezembro

“Com os nossos Sentidos!“

INFORMAÇÕES:
Câmara Municipal de Setúbal
Divisão de Direitos Sociais
Tlm.: 936 616 738
Email: disoc@mun-setubal.pt





DOMINGO | 1 DEZEMBRO | 10H30
CINEAUTISMO
Sessão de cinema acessível a crianças e jovens com Perturbações do Espetro do Au-
tismo, promovendo a igualdade de acesso a oportunidades e proporcionar um mo-
mento de lazer a estas famílias.
AUDITÓRIO MUNICIPAL CHARLOT
ENTRADA LIVRE
Inscrições (obrigatória): https://forms.gle/qSnuHQ7qNJzLnAQi6 

SEGUNDA | 2 DEZEMBRO | DAS 10H00 ÀS 13H00
AÇÃO DE FORMAÇÃO - RECEÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Ação de sensibilização de consciencialização e aquisição de competências para a re-
ceção, comunicação e participação das pessoas com deficiência visual nas atividades 
regulares da vida diária. A ação é dirigida aos alunos do Curso Profissional de Rece-
ção Hoteleira.
ESCOLA SECUNDÁRIA LIMA DE FREITAS

SEGUNDA | 2 DEZEMBRO | DAS 17H00 ÀS 19H00
AÇÃO DE FORMAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A COMUNICAÇÃO. 
OUTRAS FORMAS DE ACESSO
Ação de formação dirigida a professores, educadores, colaboradores, técnicos, pesso-
as com deficiência e famílias/cuidadores em que são apresentados produtos de apoio 
para a comunicação e para o acesso; braços para cadeira de rodas, suporte para Tablet 
ou computador, para rato ou manípulo.
Ação dinamizada pela FOXI.
CASA DA BAÍA 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 
Inscrições: https://forms.gle/q8kCRcAf4bAVHNf6A

TERÇA | 3 DEZEMBRO | DAS 09H00 ÀS 18H00
DIA ABERTO DOS JOGOS ADAPTADOS
Atividade dirigida à Comunidade Educativa que consistirá na prática das seguintes 
modalidades: Boccia, Goalball, Basquetebol em cadeira de rodas, Slalom em cadeira 
de rodas, percursos com guia para cegos, entre outros.
ESCOLA SECUNDÁRIA SEBASTIÃO DA GAMA

TERÇA | 3 DEZEMBRO | DAS 10H00 ÀS 17H00
RASTREIOS - PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL
Atividade dinamizada pela APIR - Associação de Insuficientes Renais - Delegação 
Regional do Sul, com a colaboração dos alunos do Curso Técnico de Auxiliares de 
Saúde do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas e do Agrupamento de Centros de 
Saúde da Arrábida.
AV.ª LUÍSA TODI (PLACA CENTRAL - FRENTE AO PINGO DOCE)
CENTRO COMERCIAL ALEGRO
ACESSO GRATUITO

Organização:
GRUPO CONCELHIO PARA AS DEFICIÊNCIAS - SETÚBAL
• 20 Desafiar Associação
• ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal
• ACES - Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida
• APIR - Associação Portuguesa de Insuficientes Renais - Delegação Regio-
nal do Sul
• APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimen-
to e Autismo de Setúbal
• Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco
• Câmara Municipal de Setúbal
• Centro de Emprego de Setúbal
• Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.
• CRTIC Setúbal - Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação
• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

Parceiros:
• 50 CUTS
• ATARAXIA
• Agrupamento de Escolas Lima de Freitas
• Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama
• Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal
• FOXI
• INR - Instituto Nacional para a Reabilitação 

Informações:
Divisão de Direitos Sociais
Tlm: 936616738
Email: disoc@mun-setubal.pt



DOMINGO | 8 DEZEMBRO | 16h00
SESSÃO DE CINEMA “A FAMÍLIA BÉLIER”

Todos os elementos da família Bélier sofrem de sur-
dez, exceto Paula, a filha adolescente. Desde peque-
na que se habituou a ser porta-voz de cada um de-
les, fazendo a ponte de comunicação com o resto do 
mundo. A vida deles é simples e feliz. Graças à ajuda 
de Paula, a sua surdez nunca foi incapacitante. Mas 
tudo muda quando o professor de música de Paula 
descobre o seu enorme talento para cantar e a inci-
ta a participar num prestigiado concurso em Paris 
(França). Para uma adolescente comum, tudo seria 
relativamente simples mas, para Paula, esta deci-
são implica deixar a família entregue a si mesma. 
Sentindo-se dividida entre aquilo que considera ser 
o seu dever e o que deseja para si, Paula tem de to-
mar a difícil decisão de se manter por perto o resto 
da vida ou caminhar em direção aos seus sonhos…

Uma comédia dramática com realização de Eric Lartigau, com seis nomeações para 
os Césares e deu a Louane Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, o 
prémio de Atriz Revelação. 
ESPAÇO 50 CUTS ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA (Rua Pereira Cão, n.º 45 2900-549 Setúbal)
ENTRADA LIVRE

SEGUNDA | 9 DEZEMBRO | DAS 10H00 ÀS 18H00
AÇÃO “TÉCNICAS DE GUIA NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL”
Ação dirigida a técnicos de atendimento direto ao público em geral e a pessoas ce-
gas ou com baixa visão, pessoas com deficiência e suas famílias, assistentes pessoais. 
Pretende sensibilizar os formandos para a importância das técnicas de orientação e 
mobilidade, identificar as competências em orientação e mobilidade, facilitadores 
da autonomia das pessoas com deficiência visual e potenciar a inclusão e a partici-
pação das pessoas com deficiência
CASA DA BAÍA
PARTICIPAÇÃO GRATUITA
Inscrições: https://forms.gle/MBtxKYqeXpvMjwug6

QUINTA | 5 DEZEMBRO | 10H30 ÀS 12H30
AÇÕES DE FORMAÇÃO – PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO AUTISMO
Duas ações de sensibilização, destinadas a crianças do 1º ciclo da Escola Básica Luísa 
Todi, com o objetivo de sensibilizar e desmistificar a Perturbação do Espetro do Au-
tismo.
Ações dinamizadas pela APPDA-Setúbal
Duração: 45 min cada ação
ESCOLA BÁSICA LUÍSA TODI

QUINTA | 5 DEZEMBRO 
Realização uma ação de sensibilização de consciencialização e aquisição de compe-
tências para a receção, comunicação e participação das pessoa com deficiência visu-
al nas atividades regulares da vida diária. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO - RECEPÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL | DAS 14H00 ÀS 17H00
Esta ação é dirigida a alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e que estão 
no atendimento a clientes em restaurantes, desde a chegada da pessoa com deficiên-
cia ao Restaurante até ao final da refeição.
Neste momento irão ser abordados os diversos tipos de deficiência visual e cada es-
pecificidade e em seguida as boas práticas na receção e acompanhamento das pesso-
as com deficiência visual.
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE SETÚBAL

QUINTA | 5 DEZEMBRO | DAS 17H00 ÀS 19H00
AÇÃO DE FORMAÇÃO - CEGUEIRA E BAIXA VISÃO SEVERA. 
QUE SOLUÇÕES TENHO?
Ação de formação dirigida a professores, educadores, colaboradores, técnicos e fa-
mílias/cuidadores para apresentação, exploração e esclarecimento de ferramentas/
produtos de apoio para a inclusão de alunos / pessoas com cegueira ou baixa visão.
CASA DA BAÍA
PARTICIPAÇÃO GRATUITA
Inscrições: https://forms.gle/oy5vMR1RcMQj2Gob8

QUINTA | 5 DEZEMBRO | 20H00
JANTAR ÀS CEGAS
Propõe-se a realização de um jantar com total ausência de luz para que os partici-
pantes experienciem “viver sem ver”. O jantar será servido por alunos da Escola de 
Hotelaria de Setúbal após formação específica e adequada para receção e interação 
com pessoas com necessidades específicas de visão. Iniciativa dirigida às entidades e 
aos técnicos do Grupo Concelhio para as Deficiências – Setúbal.
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE SETÚBAL
Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Direitos Sociais
Informações: 936616738 / disoc@mun-setubal


