
 
 

CONCERTO PROMOVIDO EM MANGUALDE ASSINALARÁ DIA 
INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Iniciativa acontece a 13 de dezembro, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal, 
e visa uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a 
mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar. 
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O Município de Mangualde continua a apostar em iniciativas de inclusão e de igualdade social. 
No próximo dia 13 de dezembro, a autarquia irá assinalar o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, celebrado anualmente a 3 de dezembro, com o “Concerto pela Inclusão”.  
A iniciativa, promovida pelo Município em parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Mangualde e o Núcleo de Mangualde da Pais-em-Rede, Associação, acontecerá pelas 14h30, na 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e contará com a participação do Grupo “Buéanimados” 
da Associação Portuguesa para Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, de Viseu. 
 
A comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com o “Concerto pela 
Inclusão”, tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos 
assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e 
do bem-estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com 
alguma incapacidade, seja ela física ou mental.  
 
Os protagonistas do concerto são jovens com vocação para as artes, que integram o projeto 
Buéanimados, criado pela Associação Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Viseu. Nesta iniciativa musical participam 20 jovens 



adultos com autismo, que encontram na música uma importante plataforma de desenvolvimento 
cognitivo e sensorial. 
 
 

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência foi proclamado através da Resolução 47/3, 
adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 18 de dezembro de 1992. 
 
O seu objetivo é promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, na sociedade e 
a sua participação nos vários domínios social, cultural, económico e político. Além disso, este dia 
visa também sensibilizar para o cumprimento da «Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência» e para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no 
que concerne aos objetivos que, direta ou indiretamente, se relacionam com esta causa. 
 
 
Mangualde, 28 de novembro de 2022. 
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