
Serviço de Informação
e Mediação  para Pessoas
com

O SIM-PD informa-o sobre os direitos,
benefícios e recursos existentes na área
da reabilitação.

Ajuda-o a tomar as decisões quanto
ao seu processo de habilitação,
reabilitação e autonomia.

Apoia-o na procura das melhores
soluções para o seu problema.

O SIM-PD é um serviço que está a ser 
instalado a nível municipal.
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Objectivos dos SIM-PD

> Atender os cidadãos com de�ciência e respectivas
famílias;

> Prestar a informação sobre os direitos, benefícios e 
recursos existentes;

> Proceder ao seu correcto encaminhamento e 
desenvolver uma função de mediação junto dos 
serviços públicos e entidades privadas responsáveis
pela resolução dos seus problemas;

> Desenvolver e valorizar as parcerias locais
para encontrar soluções mais e�cazes para os 
problemas;

> Divulgar Boas Práticas de atendimento do cidadão 
com de�ciência;

> Recolher informação que permita produzir
diagnósticos de caracterização local da situação das 
pessoas com de�ciência, identi�car os principais 
problemas existentes e promover soluções
adequadas.

Quem pode recorrer aos SIM-PD

> Pessoas com de�ciência e incapacidade e respectivas
famílias;

> Técnicos que intervêm na área da prevenção,
reabilitação e integração comunitária das pessoas
com de�ciência;

> Instituições e serviços que desenvolvam qualquer tipo 
de actividade no domínio da prevenção, habilitação,
reabilitação e integração das pessoas com de�ciência
e incapacidade;

> Qualquer cidadão que necessite que necessite de 
qualquer esclarecimento nas áreas referidas.

Locais onde funcionam 
os SIM-PD

Nas Câmaras Municipais (Lojas do Munícipe, Gabinetes
de Atendimento do Munícipe ou Centros Comunitários
dependentes das autarquias)

Tipo de ajudas que 
os SIM-PD podem prestar

> Apoio à resolução de problemas de mobilidade 
e acessibilidade;

> Informação sobre benefícios e medidas de 
protecção especial das pessoas com de�ciência
ou incapacidade;

> Informação sobre cursos e locais onde obter formação
Pro�ssional e sobre como obter apoio 
para um emprego ou para iniciar uma actividade 
por conta própria;

> Informação local e nacional sobre as Instituições
que prestam serviços a pessoas com de�ciência
ou incapacidade;

> Qualquer outro tipo de apoio que esteja
em conformidade com os direitos gerais e especiais 
das pessoas com de�ciência.


