
De: Inovar Autismo - Associação de Cidadania e Inclusão [mailto:inovar.autismo@gmail.com]  
Enviada: quinta-feira, 30 de abril de 2020 16:09 
Para: Comissão 8ª - CECJD XIV <8CECJD@ar.parlamento.pt>; João Pereira da Silva <Joao.Silva@ar.parlamento.pt> 
Cc: direcao inovar autismo <direcao.inovarautismo@gmail.com> 
Assunto: Re: FW: Pedido de Informação Petição 34/XIV/1ª - INOVAR AUTISMO 
 
Exmo Senhor Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto  Dr. Firmino 

Marques,  
  
Tendo a Inovar Autismo - Associação de Cidadania e Inclusão, tomado conhecimento de que foi 

solicitado, igualmente, um parecer sobre a Petição 34/XIV/1ª à Federação Portuguesa de Autismo 

(FPDA), instituição da qual a nossa associação é federada, entendeu a Direção da Inovar Autismo 

articular com a Presidente da FPDA, Dra. Isabel Cottinelli Temo, uma resposta conjunta ao pedido de 

parecer solicitado.  
 

Independentemente da Direção da Inovar Autismo se encontrar bastante preocupada com o exercício 

dos direitos humanos e de cidadania das crianças, jovens e adultos com Autismo em Portugal, 

entendemos que esse debate não deverá ser efetuado através do teor da petição infra, conforme 

explicado na tomada de posição conjunta enviada ao dia de hoje pela FPDA.  
 

Não obstante, entende esta associação ser da maior urgência a promoção de uma discussão e reflexão 

alargada, em sede da Assembleia da República, sobre os direitos humanos das pessoas com Autismo em 

Portugal. Neste sentido, encontra-se a Inovar Autismo totalmente disponível para colaborar na 

organização de uma iniciativa futura que se possa vir a ponderar nesse âmbito.  
 
Com os melhores cumprimentos, 
Ana Albuquerque Nogueira  
(Presidente da Direção) 
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