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Política de Participação da ACAPO 

A matriz estatutária da ACAPO assenta numa afirmação inequívoca do protagonismo que as 

pessoas com deficiência visual devem assumir na representação e na defesa dos seus 

interesses e dos seus direitos. A ACAPO está empenhada em assegurar que este 

compromisso estatutário se expressa quotidianamente, apostando na promoção de fatores 

favoráveis ao envolvimento ativo e capaz de todos, promovendo e integrando as opiniões e as 

questões de cada um, tanto no sentido de atender às necessidades e interesses individuais, 

como tendo em vista formular abordagens orientadas para o coletivo, capazes de contribuir 

para a construção de uma sociedade inclusiva.  

Assim, no quadro da Política de Participação, a ACAPO assume os seguintes compromissos: 

 Implementar medidas específicas de apoio à formação de opiniões e à tomada de 

decisão, tendo por base a existência e disponibilização de informação acessível, 

compreensível e objetiva, nos suportes e formatos adequados e livremente escolhidos 

pelos destinatários, bem como mecanismos de auscultação e esclarecimento. 

 Desenvolver atividades e serviços com base no contributo ativo e determinante dos seus 

Associados e dos seus Utentes, promovendo o seu envolvimento ativo no respetivo 

planeamento, desenvolvimento e avaliação, tanto a nível individual como a nível 

coletivo. 

 Adotar procedimentos e medidas específicas orientadas para a promoção do 

empoderamento dos seus Associados e dos seus Utentes, baseadas num ambiente, 

transversal a toda a instituição, de capacitação e de promoção do seu envolvimento 

ativo nos diferentes domínios, tanto a nível individual como a nível coletivo. 

 Avaliar regularmente os mecanismos de envolvimento e de empoderamento dos 

Associados e dos Utentes com base nos seus feedbacks e nos resultados alcançados, 

procurando a melhoria das suas práticas e ambicionando impactos cada vez mais 

efetivos. 
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 Incentivar, potenciar e valorizar o envolvimento ativo e esclarecido dos Associados 

efetivos na condução dos destinos da associação em todas as suas dimensões. 


