
 

 

 

 

 

‘Semana da Diferença’ envolve toda a comunidade 

 

Valorizar e respeitar as diferenças tem estado subjacente às múltiplas iniciativas que estão a 

percorrer a ‘Semana da Diferença’ em Paredes de Coura, com ações de sensibilização na 

comunidade e em contexto escolar, sobre igualdade, integração e inclusão social.  

Promovida pelo Município de Paredes de Coura, em parceria com a Fundação AMA Autismo de 

Viana do Castelo, alunos da Escola Inclusiva do Agrupamento de Escolas, EPRAMI - Escola 

Profissional do Alto Minho Interior, OUSAM - Organismo Utilitário Social de Apoio Mútuo, 

Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia, a equipa SPC da GNR do 

Destacamento Territorial dos Arcos de Valdevez e o projeto ‘School 4ALL+sucesso escolar’, o 

objetivo da ‘Semana da Diferença’ é, como explica a vereadora da Educação e Ação Social, Maria 

José Moreira, “promover a cidadania e o respeito pelo outro. Queremos envolver toda a 

comunidade e alertar para a importância de valorizar e respeitar as diferenças”. 

Com atividades ao longo de toda a semana, esta ampla parceria entre as IPSS, GNR e todos os 

parceiros da rede social tem nas questões da equidade e da inclusão abordagens específicas, 

como ‘Ações de sensibilização da comunidade’ e ‘Integração de pessoas com deficiência nos 

serviços de atendimento ao público’, com iniciativas que percorrem espaços tão diferentes 

como o Município, Santa Casa da Misericórdia, Empresa de Transportes Courenses e o Posto 

Móvel da GNR. 

‘Direito da pessoa com deficiência/promoção da cidadania’ é outra das iniciativas dinamizada 

pelo núcleo SPC da GNR do Destacamento Territorial dos Arcos de Valdevez, da mesma forma 

que a ação de sensibilização/informação ‘Sinais para o diagnóstico precoce do autismo’, 

dinamizada pela Fundação AMA Autismo de Viana do Castelo e dirigida a profissionais da 

educação, ação social e saúde e outras pessoas com interesse na temática completam esta 

Semana da Diferença, que tem na comunidade local o vetor fundamental à sensibilizada para a 

promoção da cidadania, integração e inclusão social.  
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