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I. O que é o Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com 
Deficiência(SIM-PD)? 
 
É um serviço que se propõem prestar às pessoas com deficiências ou incapacidade 
e suas famílias uma informação acessível, personalizada, global e integrada sobre 
os direitos, benefícios e recursos existentes, apoiando-as na procura das soluções 
mais adequadas à sua situação concreta e fortalecendo as suas capacidades para 
assumirem, nas respectivas comunidades, os direitos e deveres cívicos inerentes a 
qualquer cidadão. 
Embora todos os serviços públicos e privados devam ter, na respectiva área de 
competências, esta preocupação, sendo as pessoas com deficiências ou 
incapacidade e suas famílias um segmento minoritário da população global com 
que trabalham, nem sempre é fácil ser-lhes disponibilizado o atendimento e o 
apoio de que precisam já que, em muitos casos, a resolução dos seus problemas 
implica uma intervenção concertada entre vários serviços e/ou instituições que 
nem sempre é fácil de conseguir. 
Justifica-se, assim, a existência de um serviço e de profissionais que tenham esta 
preocupação específica e que mobilizem os saberes e recursos existentes numa 
perspectiva de apoio e de intervenção directa, personalizada e integrada junto 
destas pessoas. 
Embora o acesso geral à informação esteja actualmente muito facilitado, sobretudo 
para aqueles que têm a oportunidade de utilizarem os recursos informáticos e 
nomeadamente a Internet, tal não substitui o apoio e a orientação que um 
profissional competente e devidamente formado e informado pode dispensar a 
uma pessoa com necessidades especiais de informação, aconselhamento e 
encaminhamento. 
As autarquias, dado o crescente envolvimento e preocupação com os problemas 
sociais das populações das respectivas áreas geográficas, são pela cultura de 
proximidade, as entidades melhor posicionadas para assegurarem este serviço de 
atendimento das pessoas com deficiências ou incapacidade e suas famílias, desde 
que lhes sejam garantidos os meios e o suporte de retaguarda necessários, 
contando para esse efeito com o apoio do Gabinete da Secretária de Estado da 
Reabilitação. 
 
II. Objectivos do SIM-PD 
 
O Serviço de Informação e Mediação para as Pessoas com Deficiência (SIM-PD) 
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propõe-se assim atingir os seguintes objectivos: 
1.Fazer o atendimento qualificado dos munícipes com deficiências ou incapacidade e 

respectivas famílias, bem como dos técnicos de reabilitação e instituições que 
desenvolvam qualquer tipo de actividade neste domínio (prevenção, habilitação, 
reabilitação e participação), assegurando-lhes uma informação acessível e 
integrada sobre os direitos, benefícios e recursos existentes para a resolução dos 
problemas colocados. 

1.2. Proceder ao seu correcto encaminhamento e desenvolver uma função de 
mediação junto dos serviços públicos e entidades privadas responsáveis pela 
resolução dos seus problemas que seja facilitadora da sua intervenção junto 
destes cidadãos. 

1.3. Desenvolver e valorizar as parcerias locais que permitam operacionalizar 
soluções de atendimento mais eficazes. 

1.4. Proceder junto dos serviços, instituições e outras estruturas locais à 
apropriação e divulgação de Boas Práticas no atendimento do munícipe com 
deficiências ou incapacidade. 

1.5. Recolher informação que permita produzir diagnósticos de caracterização 
local das pessoas com deficiências ou incapacidade, identificar os principais 
problemas existentes e promover soluções adequadas. 

 
III. Instalações e recursos necessários 
 
Pretendendo o SIM-PD dar resposta a necessidades das pessoas com deficiências 
ou incapacidade e suas famílias, inseridas nas comunidades locais e mobilizar os 
recursos aí existentes, poderão ser instalados em gabinetes da autarquia ou que 
estejam sob a sua jurisdição, desde que preencham as condições mínimas 
requeridas para o seu funcionamento, designadamente: 
 condições de acessibilidade quanto à rede de transporte público; 
 inexistência de barreiras arquitectónicas; 
 espaços para circulação adequados aos utentes com diversos tipos de 

deficiências ou incapacidade, nomeadamente àqueles que utilizam cadeiras de 
rodas ou outras ajudas técnicas facilitadoras da sua mobilidade; 

 proximidade dos serviços de acção social da autarquia de modo a beneficiar da 
interacção com estes serviços e a possibilitar uma optimização dos profissionais 
que lhe estejam afectos, quando estejam disponíveis das solicitações dos seus 
utentes específicos, pessoas com deficiências ou incapacidade; 

 acesso a instalações sanitárias acessíveis; 
 telefone rebaixado com ligação interna (autarquia) e externa; 
 capacidade para instalação de equipamento informático e ligação à Internet, bem 

como para exposição de documentação e folhetos de interesse para os utentes, 
designadamente em suporte Braille e em linguagem acessível, atendendo às 
necessidades especiais dos munícipes com défice intelectual; 

Formatadas: Marcas e numeração
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 atendimento em condições de privacidade; 
 atendimento com Língua Gestual portuguesa para munícipes com deficiência 

auditiva; 
 mobiliário adequado (secretária, cadeiras e/ou sofás individuais, expositor); 
 equipamento informático. 
O Serviço deverá ainda estar devidamente identificado, em local bem visível e, se 
possível, com transcrição em Braille. 
Os custos com as instalações, mobiliário e equipamento são da responsabilidade 
da entidade tomadora do SIM-PD. 
 
IV. Pessoal 
 
As necessidades de afectação de pessoal ao atendimento das pessoas com 
deficiências ou incapacidade, em cada comunidade, podem ser variáveis já que, 
entre outros factores, a afluência ao SIM-PD vai depender, numa fase inicial, da 
divulgação pública que tenha sido feita dos mesmos. 
Por esta razão não se prevê que, pelo menos na fase de arranque, haja necessidade 
de afectar mais do que um técnico ao atendimento das pessoas, embora nos pareça 
que deva ser garantida uma formação sobre esse atendimento a pelo menos dois 
técnicos, de forma a que na ausência de um, o outro possa assegurar a sua 
substituição. 
Cada entidade tomadora destes serviços decidirá, face ao volume de trabalho 
previsível ou existente, o número de profissionais a afectar. Sempre que possível 
deverá recorrer-se complementarmente a jovens profissionais que estejam em 
condições de realizar um estágio profissional, ao abrigo da legislação existente 
para esse efeito. Dessa forma, não só se poderá facilitar o acesso ao mundo do 
trabalho e a integração profissional de jovens recém-licenciados, como será 
possível assegurar apoio ao profissional da entidade tomadora afecto ao serviço e 
simultaneamente alargar o número de pessoas com consciência da problemática 
da deficiência. 
O conteúdo funcional desses profissionais contempla as seguintes tarefas, 
responsabilidades e competências: 
 realizar o atendimento telefónico, escrito e presencial dos utilizadores, pessoas 

com deficiências ou incapacidade, respectivas famílias, organizações públicas e 
privadas e profissionais de reabilitação da área de intervenção do serviço; 

 identificar correctamente o pedido ou situação apresentada; 
 recolher informação pertinente para a satisfação do pedido ou resolução do 

problema colocado, nomeadamente através da pesquisa dos Guias informativos 
existentes e da Internet e transmiti-la adequadamente; 

 fortalecer a capacidade da pessoa com deficiência ou incapacidade quanto à 
orientação da sua vida e quanto à tomada de decisão sobre as medidas 
necessárias à resolução do/s problema/s apresentado/s; 
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 contactar e fazer a mediação com os serviços e/ou instituições com competência 
para solucionar o problema em causa, de forma a obter respostas em tempo útil; 

 estabelecer contactos com entidades públicas e privadas da respectiva área 
geográfica de intervenção, cuja actividade tenha alguma relevância para o 
processo de reabilitação, integração e exercício dos direitos por parte das pessoas 
com deficiência; 

 promover parcerias e identificar interlocutores que possam facilitar a 
comunicação e articulação interserviços ou instituições de forma a promover 
respostas atempadas e adequadas; 

 respeitar a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais e situações de 
que tome conhecimento no exercício da sua actividade; 

 registar no sistema informático os dados relativos aos atendimentos realizados; 
 participar na elaboração de recursos informativos adaptados às exigências do 

serviço de atendimento, apresentando ao Instituto Nacional para a Reabilitação, 
IP, as sugestões e propostas que entenda convenientes. 

A escolha ou selecção destes técnicos deverá ter em atenção o seguinte perfil: 
 empatia; 
 capacidades comunicativas; 
 interiorização dos direitos humanos; 
 aptidão para desenvolver uma comunicação assertiva; 
 gosto pelo relacionamento interpessoal, 
 formação superior ou qualificação profissional na área das ciências sociais e 

humanas; 
 conhecimento e experiência de utilização de recursos informáticos (Internet, 

correio electrónico, Office XP). 
O Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, assegurará a sua formação 
complementar, designadamente, nas seguintes áreas: 
 os vários tipos de deficiência, respectivas características e necessidades 

específicas; 
 legislação, pressupostos e tipos de intervenção nas várias áreas (protecção social, 

saúde, educação, formação profissional, emprego, acessibilidades, habitação, 
fiscalidade, transportes, cultura e ajudas técnicas); 

 redes de serviços (nível nacional e local); 
 pesquisa e utilização dos guias informativos e outras fontes de informação; 
 utilização da Base de Dados Integrada de Atendimento; 
 constituição de parcerias, desenvolvimento do trabalho em rede e mobilização 

dos serviços de proximidade. 
 
V. Funcionamento 
 
As entidades tomadoras 
Este tipo de serviços deve, desejavelmente, ser assumido pelas autarquias, dado o 
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carácter transversal das suas intervenções junto dos respectivos munícipes e a 
relação de proximidade/responsabilidade que com eles estabelecem. 
O SIM-PD inscreve-se assim no âmbito das actividades desenvolvidas em prol do 
cidadão/munícipe, podendo ser enquadradas pelos Serviços de Acção Social, 
serviços de atendimento ou de informação que as autarquias disponibilizam para 
os seus utentes (loja do cidadão ou loja do munícipe, provedoria da pessoa com 
deficiência). 
 
Local de funcionamento 
A escolha do local de funcionamento e do seu enquadramento dependerá da 
organização específica de cada entidade tomadora, sem prejuízo das 
especificações a que o mesmo deve obedecer referidas no ponto III. 
Deve ser garantida uma adequada identificação do serviço e os meios e autonomia 
necessários para o cumprimento dos seus objectivos. 
 
O horário 
O atendimento das pessoas com deficiências ou incapacidade e suas famílias pode 
ser feito em tempo integral ou parcial a ser estabelecido de acordo com as 
necessidades identificadas e em moldes a definir localmente. 
O horário definido deve encontrar-se afixado, em local público, com boa 
visibilidade e ser devidamente divulgado junto da população em geral e junto dos 
segmentos da população a que especificamente os serviços são dirigidos 
designadamente: 
 organizações com intervenção na área da deficiência; 
 serviços públicos locais – centros de saúde, escolas, correios, finanças; 
 instituições e associações particulares com programas específicos para esta 

população; 
 imprensa local; 
 rádios locais; 
 organizações religiosas locais. 
Devem igualmente encontrar-se referenciados o nome do técnico responsável pelo 
atendimento e os meios de contacto: telefone, morada e e-mail. 
 
Os custos 
Os custos de funcionamento serão da responsabilidade da entidade tomadora do 
serviço (a autarquia). 
Os instrumentos de trabalho indispensáveis à prestação da informação e ao registo 
dos atendimentos/acompanhamentos efectuados, designadamente, a base de 
dados e os guias informativos, serão da responsabilidade do INR, IP. 
O objectivo do SIM-PD é proporcionar um atendimento qualificado das pessoas 
com deficiência e suas famílias, sendo este um dos aspectos diferenciadores de 
outros serviços de informação já existentes dirigidos a esta população. 
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Para que tal objectivo seja atingido é necessário que, para além da informação e 
dos esclarecimentos solicitados, seja prestado um apoio efectivo às pessoas com 
deficiências ou incapacidade nos contactos que venham a desenvolver junto dos 
serviços e entidades com competência para a resolução dos problemas que 
venham a ser apresentados. 
Este esforço de mediação do SIM-PD deve ser entendido numa dupla perspectiva: 
1. Facilitar e potenciar a intervenção articulada e coerente desses serviços. 
2. Fortalecer as competências das pessoas com deficiências ou incapacidade para 
interagirem com tais serviços e para orientarem com autonomia as suas vidas. 
Neste sentido, o arranque do SIM-PD deve ser antecedido de todo um trabalho 
preparatório que permitirá dotá-los das condições requeridas para tal, quer ao 
nível da formação dos técnicos, quer no apetrechamento do local com o 
equipamento, material e instrumentos necessários, quer na divulgação dos seus 
objectivos junto dos vários serviços e Instituições com actividades relevantes para 
a resolução dos problemas das pessoas com deficiências ou incapacidade e na 
identificação prévia dos respectivos interlocutores. 
 
VI. Desenvolvimento de parcerias 
 
A promoção da cooperação e o desenvolvimento de parcerias são dois aspectos 
muito importantes para que o SIM-PD atinja os resultados esperados. Só através 
de uma boa rede de interacções locais e de cooperação entre os vários agentes e 
entidades existentes nas comunidades é possível garantir soluções rápidas e 
integradas para os problemas que as pessoas com deficiências ou incapacidade 
coloquem. 
As parcerias não têm, obrigatoriamente, de ser objecto de acordos formais, 
embora, nos casos em que seja necessário tipificar procedimentos ou clarificar 
responsabilidades e competências, seja prudente formalizar esses acordos. 
Na maioria dos casos trata-se, contudo, de sensibilizar e encontrar em cada 
serviço, (finanças, saúde, educação, emprego ou qualquer outro que venha a 
revelar-se necessário), as pessoas que estejam melhor posicionadas para dar 
andamento aos processos e para encontrar as melhoras respostas. 
Os contactos e parcerias com os diversos serviços que fazem o atendimento 
regular dos cidadãos permitem a sua sensibilização para as dificuldades das 
pessoas com deficiência que, frequentemente, estão numa situação de 
desvantagem para lhes aceder e tem, como consequência, uma melhoria da 
qualidade geral dos serviços que prestam. 
As boas práticas que venham a ser desenvolvidas com esta população especial não 
deixarão de ter repercussões no atendimento da população em geral e, nesse 
sentido, deverá assegurar-se a sua divulgação para que possam servir de modelo e 
motivação para outros. 
Por outro lado, poderão ser também uma forma de se detectarem as rupturas e 



Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência 
 
 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.  
  

9

lacunas existentes, de permitir uma melhor economia na gestão das necessidades e 
dos meios ao nível local, sem prejuízo de, eventualmente, poderem ser sinalizadas 
medidas com alcance mais global que seja necessário promover. 
 
 
VII. Atendimento 
 
As pessoas que se dirigem ao serviço trazem um problema ou uma necessidade de 
informação ou esclarecimento que pretendem ver resolvido ou satisfeita. Pode 
acontecer que já se tenham dirigido a um ou outros locais ou serviços com a 
mesma questão ou problema e que não tenham obtido uma resposta satisfatória 
ou que considerem que não foram bem atendidas. Quando tal acontece podem 
apresentar-se com uma atitude pouco amigável. 
É fundamental que os munícipes com deficiências ou incapacidade sintam que vão 
ser ouvidos e que o SIM-PD existe para os apoiar. O gabinete deve dispor de, pelo 
menos, duas cadeiras, para o utente e um eventual acompanhante. O espaço deve 
ser suficiente para que os utentes que utilizam cadeira de rodas possam deslocar-
se à vontade e de modo a posicionar-se adequadamente para falar com o seu 
interlocutor, preferencialmente, em frente à mesa de trabalho e, se possível, de 
modo a acompanhar o trabalho ou pesquisas que o técnico possa fazer no 
computador durante a entrevista. 
O mesmo cuidado quanto ao posicionamento coloca-se quando participa o 
intérprete de língua gestual portuguesa. 
A mesa de trabalho deve estar limpa e sem papéis ou dossiers que nada tenham a 
ver com o atendimento em curso. 
 
O 1.º contacto 
A primeira preocupação do funcionário do SIM-PD consiste em criar um ambiente 
confortável, de disponibilidade e atenção para ouvir o que o utente tem a dizer, 
sem o interromper, salvo para clarificar qualquer aspecto menos claro da questão 
ou problema colocado ou para perceber se já houve qualquer informação ou 
intervenção feita por outro serviço, em que sentido foi feita e com que resultados. 
Uma boa escuta implica que não se emitam juízos de valor sobre o que a pessoa já 
poderia ou deveria ter feito, mas que simplesmente se procure compreender o que 
a preocupa, que tipo de ajuda espera e é legítimo obter. Também não é 
aconselhável criticar-se ou fazer a defesa da intervenção de outros serviços a que o 
utente já tenha recorrido. 
 
A identificação do problema 
Os problemas podem ser apresentados de forma clara e objectiva ou de forma 
confusa e imprecisa, dependendo do grau de consciência que a pessoa tem da sua 
situação, do seu nível cultural e da prática que já possui quanto à utilização de 
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serviços públicos. 
Pode tratar-se apenas de um pedido de informação ou de um pedido de ajuda 
que irá requerer uma análise cuidada sob vários aspectos. Nestes casos, e quando 
seja necessária uma avaliação que não possa ser feita naquele momento ou local, 
por exemplo, a resposta de uma entidade especializada, deverá explicar-se 
cuidadosamente todas as condições exigidas, os passos que deverão ser dados e 
documentação que deverá preparar previamente para lhes apresentar. 
Nos casos em que a pessoa não esteja capaz de cumprir sozinha, ou apoiada por 
um familiar, os procedimentos implicados na resolução do seu problema, deverá 
garantir-se o apoio necessário no acesso aos serviços que têm essa 
responsabilidade, nomeadamente, falando com a técnica responsável, marcando 
a/s entrevista/s e eventualmente acompanhando-a nesse percurso. 
Em situações menos complexas, como por exemplo, um simples pedido de 
informação, deverá proporcionar-se de forma completa, clara e ajustada. 
Em qualquer dos casos, o técnico do SIM-PD deve assegurar-se da eficácia da sua 
intervenção e dos resultados obtidos pelas pessoas com deficiências ou 
incapacidade procedendo ao seu registo na Base de Dados. 
 
A procura de soluções 
Cada problema apresentado requer a procura de uma solução adequada. Para tal o 
técnico deve equacionar com a pessoa as hipóteses de solução tendo em conta as 
normas e procedimentos legais definidos e os recursos existentes na comunidade 
ou a falta deles. 
É da responsabilidade da pessoa com deficiência ou de quem a represente a 
escolha da solução e do caminho para a obter. O papel do técnico é de facultar o 
apoio necessário para a sua concretização, nomeadamente, através da criação de 
uma atitude de colaboração e disponibilidade nos serviços a que a pessoa tenha de 
recorrer. 
É por isso muito importante que o técnico conheça bem os recursos da 
comunidade e tenha um diálogo fácil e permanente com os parceiros dos vários 
serviços públicos e privados, das ONG, das empresas e das várias associações 
cívicas. 
Poderão existir situações em que as escolhas possíveis ficam aquém das 
expectativas da pessoa ou mesmo dos direitos que a lei lhe consagra. Nestas 
circunstâncias deve o técnico proceder à sinalização das carências ainda existentes 
junto de quem orienta a sua actividade, sem prejuízo da tentativa de encontrar 
soluções intermédias que permitam resolver, pelo menos parcialmente, o 
problema apresentado. 
A falta de uma solução óptima não deve impedir a procura da solução possível. 
 
 
A mediação 
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O técnico do SIM-PD deve dar uma particular atenção à sua função de mediação. 
Ou seja, a sua principal preocupação deve ser estabelecer uma efectiva 
comunicação e compreensão entre a pessoa com deficiência ou incapacidade e sua 
família e todos aqueles (pessoas, serviços e instituições) que estão melhor 
posicionados para concretizarem as acções necessárias à resolução do seu 
problema. 
Esta necessidade de mediação decorre da constatação de que os serviços, por falta 
de informação e de meios, nem sempre estão preparados e capacitados para 
atenderem adequadamente estas pessoas e de, por outro lado, as pessoas com 
deficiência terem maior dificuldade de acesso a tais recursos por razões específicas 
que derivam da sua deficiência ou também por falta de informação adequada 
sobre os mesmos e suas competências. 
A função de mediação tem em vista facilitar esta comunicação e deve desenvolver-
se no mais rigoroso respeito por ambas as partes. 
O profissional do SIM-PD é um mediador neutro que facilita o diálogo entre a 
pessoa com deficiência e o/s serviço/s ou pessoas responsáveis pela resolução do 
problema que ela apresenta, mas que não emite juízos ou toma decisões em sua 
substituição.  
No exercício desta função de mediação o profissional dos SIM-PD deve, na 
medida do possível, ter identificados nos serviços ou instituições que por força da 
sua actividade tem de contactar, os interlocutores ou pessoas mais capacitadas 
para tratarem dos assuntos relativos às pessoas com deficiência. Este esforço 
evitará perdas de tempo desnecessárias, tornará mais expedita a comunicação e, 
consequentemente, facilitará o tratamento dos problemas. 
 
A tomada de decisão 
Faz parte do exercício de cidadania das pessoas com deficiências ou incapacidade 
o direito de decidir sobre os assuntos que lhes dizem respeito devendo, contudo, 
ser-lhes facultada toda a informação necessária para o efeito. Só assim é possível 
conduzirem a sua vida com autonomia e responsabilidade, de forma adequada às 
suas necessidades e capacidades e às normas sociais da sociedade em que estão 
inseridas. 
Quando por constrangimentos decorrentes da sua incapacidade não estejam em 
condições de tomar decisões relativas à sua vida, é necessário que o tribunal 
designe um seu representante legal. O SIM-PD com o apoio dos serviços jurídicos 
da autarquia poderá, nestes casos, apoiar a família na instauração do respectivo 
processo de inabilitação e tutela. 
 
O acompanhamento 
A intervenção do profissional do SIM-PD não acaba pelo facto de ter orientado a 
pessoa para o serviço ou instituição que pode resolver o problema colocado e de 
ter marcado uma entrevista. Para além do esforço de mediação já referido, há que 
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assegurar-se que o processo iniciado tem o desenvolvimento adequado e que não 
ficará esquecido numa secretária. 
Neste sentido, deve assegurar-se de que estão a ser dados os passos necessários 
para a resolução do problema, quer pela pessoa, quer pelos serviços e, caso surjam 
dificuldades não previsíveis, deverá colaborar no sentido de que tais dificuldades 
sejam superadas. O conhecimento destas situações e as soluções encontradas 
constituirá uma aprendizagem importante para o tratamento de situações 
idênticas que venham a ocorrer futuramente e fará parte da bolsa de competências 
e boas práticas que a rede de SIM-PD poderá optimizar e disseminar. 
 
A conclusão 
A conclusão de um atendimento respeita apenas à situação concreta que lhe deu 
origem e à solução encontrada. 
Embora tal situação possa ser apenas uma parte, ainda que importante, do 
processo mais vasto de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência ou 
incapacidade tendo em vista a sua participação na comunidade e a capacidade de 
desenvolver uma vida autónoma, devem evitar-se processos em aberto para não 
saturar as estatísticas do atendimento com problemas e situações que não foram 
solicitadas ou que tendo sido solicitadas ainda não têm resposta adequada. 
Interessa pois identificar claramente o pedido em causa, tratá-lo e conclui-lo. 
Quando não seja possível encontrar resposta para o pedido em questão, tal 
situação deve ser sinalizada, para ser posteriormente debatida a necessidade de se 
encontrarem novas soluções, a nível local ou a nível central. 
 
O registo 
O registo dos pedidos deve ser feito informaticamente, numa base de dados 
comum a todos os SIM-PD, sob reserva de rigorosa confidencialidade. 
Para que se possa extrair do atendimento informações relevantes que permitam 
identificar necessidades e pontos críticos sobre a situação das pessoas com 
deficiência, a recolha e o registo de dados deve ser feito de uma forma homogénea 
e respeitando na medida do possível os mesmos campos existentes na base de 
dados, pois só assim será possível tratá-los posteriormente. Contudo, não devem 
ser solicitados dados que não sejam relevantes para o pedido em questão, tendo a 
pessoa com deficiência ou incapacidade o direito de recusa em os fornecer. 
As pessoas devem ser sempre informadas de que a recolha de dados se destina a 
facilitar a compreensão e o tratamento do problema e que o seu registo se destina a 
fins, exclusivamente, de estudos estatísticos, que, em caso algum, poderão 
permitir a sua identificação. 
 
 
 
VIII. Avaliação  
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Duas razões justificam uma atenção especial sobre a avaliação da actividade 
desenvolvida pelos SIM-PD. 
Primeiro, porque se trata de um projecto experimental, que como tal exige uma 
avaliação quanto à sua relevância e quanto à necessidade de introduzir acertos e 
melhorias que possam suprir eventuais lacunas e conduzir a melhores resultados. 
Segundo porque é importante conhecer os problemas e perfil da incapacidade a 
nível local e central, bem como as soluções inovadoras encontradas para os 
resolver. 
A realização de um encontro anual que permita debater essas questões e 
possibilite a transferência de Boas Práticas e que promova sinergias entre serviços 
locais e centrais parece-nos uma metodologia adequada e indispensável para 
atingir esse objectivo, sem prejuízo da gestão e do acompanhamento técnico que o 
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, se propõe assegurar. 
 
VIII. Considerações finais 
 
Este guia organizativo pretende ser um documento facilitador da implementação e 
desenvolvimento do SIM-PD. 
Sendo o SIM-PD um serviço local, preferencialmente integrado em Câmaras 
Municipais, deverá assegurar o atendimento de todas as pessoas com deficiências 
ou incapacidade e suas famílias residentes nas respectivas áreas geográficas, 
independentemente da sua maior proximidade ou afastamento. Nesse sentido é de 
esperar uma forte colaboração com as Juntas de Freguesia e a deslocação do 
técnico do SIM-PD a essas estruturas quando tal se justifique. 
Na elaboração deste documento tivemos em conta a necessidade de clarificar os 
objectivos do projecto e de estabelecer uma filosofia e metodologias de 
funcionamento comuns que contribuíssem para garantir um atendimento de 
qualidade e inovador às pessoas com deficiências ou incapacidade. 
Trata-se de um ponto de partida para a implementação deste projecto, que 
consagra objectivos e metodologias e cujo valor dependerá da utilização que dele 
for feita e dos contributos que os seus utilizadores facultem para o melhorar. 
Um atendimento de qualidade não se obtém, contudo, pelo simples facto de se ter 
produzido um documento com algumas normas enquadradoras. É necessário 
também que, da parte daqueles que venham a assumir e a responsabilizar-se por 
este serviço, haja uma vontade efectiva de introduzir mudanças na forma como os 
munícipes com deficiência ou incapacidade são acolhidos nas respectivas 
comunidades e de potenciar a sua participação e capacidade para desenvolverem 
uma vida autónoma. 
Acreditamos que essa vontade existe e que os objectivos do SIM-PD podem ser 
atingidos com ganhos para todas as partes: para as pessoas com deficiências ou 
incapacidade, para as suas famílias e organizações representativas, para os 
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profissionais desta área tão especifica e também para a qualidade de vida das 
comunidades locais, que ficam mais enriquecidas com uma participação plena das 
pessoas com deficiência. 
Por fim, consideramos que este guia, que será complementado com uma acção de 
formação para os técnicos do SIM-PD, poderá ser também um contributo útil para 
outros serviços que atendam populações com necessidades especiais. 


