
2 Abril – Dia Mundial da Consciencialização do Autismo:

O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi instituído pela 
ONU em 2008 com o intuito de divulgar informação e aumentar a 
consciencialização  sobre  o  autismo.  A  ENIL  celebrará  este  dia 
pedindo  aos  Estados  na  Europa  que  dêem  às  pessoas  com 
perturbações  do  espectro  do  autismo  o  apoio  necessário  para 
deixar  as  instituições  e  viver  em sociedade  como os  restantes 
cidadãos e cidadãs.

– Cerca de 40 % de pessoas com perturbações do espectro do autismo 
têm ausência de capacidade de comunicação. Cerca de 50 % nunca 
desenvolverá uma comunicação verbal adequada.

– Muitas  pessoas  com  perturbações  do  espectro  do  autismo  vivem 
segundo restritas  rotinas  ou  rituais  difíceis  de  compreender  para  as 
outras pessoas. Se a rotina for quebrada a pessoa pode começar a ficar 
desesperada  ou  furiosa.  Pequenas  alterações  no  ambiente,  como  a 
colocação  de  um  objecto  num  sítio  diferente,  podem  causar  fortes 
reacções.

– As pessoas com perturbação do espectro do autismo podem ter um 
repertório  limitado  de  estratégias.  Algumas  aprenderam  a  agitar  as 
mãos à frente da cara quando o ambiente começa a ser excessivamente 
incómodo  para  elas.  Outras  desenvolveram  comportamentos  auto 
lesivos, tais como morder-se nas mãos.

O autismo é uma disfunção para o longo da vida que não tem cura. No 
entanto,  muitas  crianças  com  perturbação  do  espectro  do  autismo 
recebem ajuda de forma precoce através de uma intervenção educativa 
bem estruturada e planificada individualmente. A maioria das pessoas com 
esta perturbação necessita de apoio ao longo da vida.

A experiência na Suíça e na Noruega revela que a assistência pessoal é 
mais apropriada para pessoas com perturbações do espectro do autismo – 
uma  vez  que  a  assistência  pessoal  pode  organizar-se  em  função  da 
condição de cada utente – do que o seu internamento numa instituição.

As pessoas com perturbações do espectro do autismo – em geral – têm 
dificuldade em perceber  as  necessidades  das  outras  pessoas,  possuem 
deficientes  competências  de  comunicação  e  necessitam  manter  as 
próprias rotinas e hábitos. Viver em instituições e partilhar a atenção dos 
funcionários com outras pessoas que apresentam o mesmo problema não 
é, evidentemente, solução para essas pessoas.

Apesar  disso,  uma  grande  proporção  das  pessoas  que  vivem  em 



instituições na Europa possuem diagnóstico de autismo. Para além da falta 
de liberdade e da impossibilidade de ter uma vida independente, existe o 
risco  de  que  essas  pessoas  se  auto  lesionem  ou  fiquem  expostas  a 
situações  de  violência  e  coerção.

A ENIL pede aos Estados Europeus que actuem com força para acelerar o 
desmantelamento  das  instituições  para  pessoas  com  deficiência, 
independentemente  do  tipo  de  diagnóstico,  e  que  a  UE  se  envolva 
activamente  em dar  forma  a  uma  sociedade  que  dê  às  pessoas  com 
deficiência  a  oportunidade  de  participar  na  mesma,  de  acordo  com o 
artigo 19º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência.


