
6ª Feira, 30 de abril

ACTO INAUGURAL

1º tema

“EDUCAÇÃO PARA A VIDA E ACESSO À
CULTURA DAS PESSOAS COM SÍNDROME
DE DOWN”

Oradores

Mel Ainscow: Catedrático e Co-director do Centro

de Estudos para a Igualdade na Educação. Univer-

sidade de Manchester. Gerardo Echeita: Profes-

sor Titular de Psicologia Evolutiva. Faculdade de

Psicologia da Universidade Autónoma de Madrid.

Conferências simultâneas:

� Autonomia, Independência e Escola de Vida
� Desenvolvimento biológico no Síndrome de

Down e noutras deficiências associadas
� Educação Inclusiva: pré-escolar e primária

� Educação Inclusiva: secundário

� Educação Inclusiva: formação de professores

� Formação profissional e emprego com apoio

Sábado, 1 de maio

Conferências simultâneas:

� Desporto, tempos livres e arte
� O papel da família, liderança e

companheirismo 
� Novas Tecnologias
� O direito a formar uma família: afectividade,

relação do casal e sexualidade
� Previsão económica e disponibilidade de

meios
� Problemas Mentais associados ao

síndrome de Down 

2º tema

“O FUTURO DAS PESSOAS COM SÍNDROME
DE DOWN”

Orador

Dr. Ramón Novell: Psiquiatra - Serviço Especiali-

zado para pessoas com atrasos intelectuais, pro-

blemas de conduta e Doença Mental - Institut d'As-

sistència Sanitaria: Gerona.

Conferências simultâneas:

� Desinstitucionalização e modelos de atenção
� Qualidade de vida
� Investigação a respeito do envelhecimento

(investigação biológica e genética)

� Prevenção da Dependência
(programas, actividades, etc.)

� Aborto e Direito à Vida
� Lei de Promoção da Automia Pessoal. Os

Serviços da Autonomia Pessoal
� “Programa Espanhol de Saúde” para

pessoas con síndrome de Down

Domingo, 2 de maio

3º tema

“O MOVIMENTO ASSOCIATIVO A FAVOR DAS
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN. 
A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL”

Orador

Enrique V. Iglesias: Secretário Geral

Iberoamericano (SEGIB).

Conferências simultâneas:

� A Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, sua evolução legal e social

� “Projecto Amigo”: o seu trabalho a repeito
de Convenção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência

� A Federação Iberoamericana de síndrome de
Down e a cooperação contínua entre as ins-
tituições participantes

� Programas de acção educativos, sanitários,
sociais e laborais comuns no âmbito da Fede-
ração Iberoamericana

� Os irmãos das pessoas com síndrome de
Down

SESSÃO DE ENCERRAMENTO - CONCLUSÕES
Constituição da Federação Iberoamericana
de Síndrome de Down

PROGRAMA PROGRAMA
Um Congresso para conhecer a fundo o

presente e futuro das pessoas com
síndrome de Down

O II Congresso Iberoamericano sobre Síndrome de Down será celebrado na cida-
de espanhola de Granada de 29 de Abril a 2 de Maio de 2010.
Organizado por DOWN ESPAÑA e com a Convidada de Honra, Sua Magesta-
de, Rainha Dª Sofia de Espanha, o congresso tem como objectivos:

Abertas as incrições

Para mais informações, visite a página Web do Congresso

www.granada2010down.org

¢ Promover e difundir uma NOVA FILOSOFIA DE VIDA para as pessoas com síndrome

de Down que lhes permita, sob critérios próprios, exercer o controlo da sua vida com

autonomia e plenitude, como cidadãos activos.

¢ Potenciar o papel da FAMÍLIA nos processos de integração, normalização e inclusão

das pessoas com síndrome de Down, como recurso necessário e suficiente em si

mesmo.

¢ Constituir a FEDERAÇÃO IBEROAMERICANA DE SÍNDROME DE DOWN com base

em valores culturais partilhados, com o objectivo de promover a unidade necessária

no cenário internacional para levar a cabo programas operativos comuns e adaptados

às necessidades e realidades socioeconómicas dos países que a integrem.

Cada um dos três temas do congresso conta com a presença de oradores de sólida

carreira profissional e de investigação. Estes especialistas, abordarão desde a prespecti-

va da promoção da AUTONOMIA PESSOAL até temas de actualidade relativos ao projec-

to de vida das pessoas com síndrome de Down, com o objectivo final de prevenir situa-

ções de dependência passiva.



De 29 de abril a 2 de maio
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