
 
 

 

 

 

Nota à Comunicação Social 

Apresentação do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

 
Teve lugar no dia 14 de maio na Biblioteca do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas a sessão 
pública de apresentação do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH).  
 
Criado no âmbito do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o novo Observatório reúne 
investigadores de quatro universidades (Lisboa, Coimbra, Minho e Algarve) e representantes de cerca 
de duas dezenas de organizações da deficiência, que se propõem acompanhar o desenvolvimento das 
políticas para a deficiência em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. Visando contribuir 
para a identificação de boas práticas e para o desenvolvimento de propostas que promovam a 
implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no 
espaço da lusofonia, o ODDH estrutura a sua atuação em quatro eixos:  
 
Informação – disseminação dos resultados de investigação desenvolvida no ISCSP sobre a temática da 
deficiência e direitos humanos, bem como organização e divulgação de recursos externos, de interesse 
nesta área.  

Formação – organização de Workshops, seminários, conferências, colóquios ou outras ações de 
capacitação destinadas a pessoas com deficiência e às suas organizações, a profissionais do setor, 
investigadores e outros atores interessados.  

Investigação – apoio ao desenvolvimento científico no domínio da deficiência e direitos humanos, a 
partir da dinamização de parcerias entre instituições de ensino superior (a nível nacional e 
internacional) e o movimento associativo, assim como da articulação com redes internacionais. 

Intervenção Social e Policy Advice – testagem e implementação de ferramentas participativas, em 
articulação com as organizações da deficiência, de modo a contribuir para a fundamentação, desenho, 
avaliação e inovação de políticas públicas com impacto na vida das pessoas com deficiência.  

 
Na sessão de lançamento, presidida pelo Prof. Catedrático Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP e 
que contou com a presença de Lucy Tamlyn, Deputy Chief of Mission em representação da Embaixada 
dos Estados Unidos em Portugal, teve lugar o ato simbólico de tomada de posse dos membros do 
Conselho Consultivo do ODDH, entre os quais se conta também a Federação Nacional de Cooperativas 
de Solidariedade Social (FENACERCI). 
 
O novo Observatório dispõe de um site, onde serão regularmente divulgadas as atividades do ODDH 
bem como estudos e relatórios, produzidos em Portugal e no estrangeiro, sobre temas relacionados 
com deficiência e direitos humanos. 
 

Contactos 
Pólo Universitário do Alto da Ajuda 

Rua Almerindo Lessa | 1300-663 Lisboa 
Gabinete 48, piso 0  

Telefone: 213 619 430 - ext: 450031 
E-mail: oddh@iscsp.utl.pt 

   

Visite-nos em ODDH.ISCSP.UTL.PT 
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