II Encontro do ODDH
Deficiência, Cidadania e Inovação Social
13 de dezembro 2017
ISCSP-Universidade de Lisboa

O Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH) realiza o seu II
Encontro no dia 13 de dezembro de 2017, no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa. Assinalando a passagem do 11º
aniversário sobre a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, pela Assembleia Geral da ONU, este Encontro tem por objectivo promover
uma reflexão alargada sobre o desenvolvimento dos direitos humanos das pessoas com
deficiência em Portugal, envolvendo o movimento da deficiência, decisores políticos e
investigadores.

O II Encontro do ODDH terá dois momentos:
(1) Apresentação e discussão do relatório “Indicadores sobre os Direitos Humanos
das Pessoas com Deficiência em Portugal - 2017”;
(2) Diálogo entre investigadores, proporcionado um espaço de partilha de
conhecimento, reflexão e discussão sobre pesquisa concluída ou em
desenvolvimento, no âmbito dos Estudos da Deficiência em Portugal.

Estudos da Deficiência em Portugal – Chamada de Trabalhos
Com o objectivo de favorecer um lugar de encontro científico na área dos Estudos da
Deficiência em Portugal, e fomentar o intercâmbio e disponibilização de novos
conhecimentos neste domínio emergente do panorama científico nacional, o ODDH
convida todas e todos os interessados em apresentar uma comunicação ou poster, a
enviar até dia 30 de Setembro de 2017, para o e-mail (oddh@iscsp.ulisboa.pt), o
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resumo da sua proposta (até 300 palavras), título, autor/a, afiliação, e modalidade
preferida (comunicação ou poster).

As propostas de comunicações e/ou posters deverão focar a temática central da
deficiência, podendo considerar, entre outros, os seguintes eixos temáticos:
 Educação
 Formação Profissional e Emprego
 Pobreza, Prestações Sociais e Vida Independente
 Saúde.

As propostas serão avaliadas pela Comissão Executiva do II Encontro ODDH.

DATAS IMPORTANTES
Submissão resumo (até 300 palavras): 30 Setembro 2017
Notificação de aceitação: 6 Novembro 2017

COMISSÃO EXECUTIVA
 ADFA - Associação dos Deficientes das Forças Armadas
 Associação NOVAMENTE
 FPDA - Federação Portuguesa de Autismo
 Fundação LIGA
 FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social
 HUMANITAS - Federação Portuguesa para a Deficiência Mental
 ODDH/ISCSP
 PAIS EM REDE

PROGRAMA
Disponível em breve.
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INSCRIÇÕES
A entrada é livre, apenas sujeita a inscrição prévia.
Informação sobre inscrições disponível em breve.

EDIÇÕES ANTERIORES
Para informações sobre o I Encontro do ODDH, realizado em 2016, por favor, clique
aqui.
INFORMAÇÃO ÚTIL
O acesso às instalações do ISCSP pode fazer-se através das seguintes carreiras regulares
de transportes públicos:
Autocarros
Carreira nº 723: Desterro - Algés
Carreira nº 729: Algés - Bairro Padre Cruz
Carreira nº 760: Martim Moniz - Cemitério da Ajuda
Carreira nº 742: B.º Madre Deus (Escola) - Casalinho Ajuda
Para informações relativas a horários, percursos e tarifas, consultar http://www.carris.pt.
Comboio
Linha de Sintra:
Interface com a carreira 729 na estação de Benfica.
Saindo na estação do Rossio, interface com a carreira 60 na Praça do Comércio.
Linha de Cascais:
Interface com as carreiras 723 e 729 na estação de Algés.
Para mais informações, consultar http://www.cp.pt.
Metropolitano
Interface com a carreira 723 na estação de Marquês de Pombal (Linha Azul);
Interface com a carreira 729 na estação de Pontinha (Linha Azul);
Interface com a carreira 760 na estação de Martim Moniz (Linha Verde).
Para mais informações, consultar http://www.metrolisboa.pt.
Barco
Origem Cacilhas, Seixal e Montijo:
Interface com a carreira 760 na Praça do Comércio
Para mais informações, consultar http://www.transtejo.pt.

Localização e acessos ao ISCSP
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