Colecção SABIA QUE…?
O que posso fazer se sentir que
um familiar meu é discriminado?



Pode e deve fazer valer os
seus direitos e exigir que seja
tratado de forma igual às outras pessoas;



Se se tratar de uma entidade pública ou comercial, pode e
deve exigir o Livro de Reclamações;

AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA SÃO
IGUAIS A QUALQUER
OUTRA PESSOA AOS
OLHOS DA LEI E NÃO
PODEM SER
DISCRIMINADAS



Pode contactar a CERCIMARCO, que efectuará as diligências necessárias junto das
entidades competentes.

Ninguém
pode ser
Discriminado!

CERCIMARCO, C.R.L.

Rua da Foufa, 182

Tel: 255 521 094
Fax: 255 521 193
Correio electrónico:
geral@cercimarco.pt

Discriminação
O que é?
Ser tratado de forma injusta ou
não ter as mesmas oportunidades
por causa de uma deficiência.

Ser tratado de forma diferente por
ter uma deficiência.

Existem dois tipos de descriminação:









Discriminação direta:
Quando uma pessoa com deficiência é
tratada de forma menos favorável do
que outra pessoa foi ou seria tratada
numa situação comparável



Qualquer pessoa, incluindo a pessoa com deficiência, tem direito à
vida;



Ir a todos o lugares de forma
autónoma?



Participar nas atividades da
comunidade, tal como qualquer outra pessoa?

As pessoas com deficiência devem
estra protegidas em caso de situações de risco, como guerras ou
terramotos;
As pessoas com deficiência devem
viver livres e em segurança, tal como qualquer outra pessoa;
Ninguém pode tirar a liberdade a
uma pessoa, por causa da sua deficiência;
As pessoas com deficiência têm o
direito ao respeito pela sua integridade física e mental;

Discriminação indireta:
Quando uma disposição, critério ou
prática é aplicada igualmente a toda a
gente, mas cujo seu efeito ou impacto
se revela desvantajoso para as pessoas com deficiência.

O seu familiar com deficiência
tem oportunidade de:

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência—Agora fácil de ler e entender.
FENACERCI / INR

Por exemplo: ir à Missa, ir
às compras, ir ao Médico,
ir ao cabeleireiro, etc.

Em alguma situação o seu familiar com deficiência foi:


Tratado e olhado de forma diferente por ter uma deficiência?



Viu-se impedido de participar
numa actividade ou ir a algum
lugar por não existirem condições adequadas para o efeito?

