DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO

Design Universal
Introdução ao objetivo do trabalho
A Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais (WFOT) reconhece e apoia os princípios
do design universal como pré-requisito para participação e inclusão na sociedade. O design
universal é uma abordagem estratégica para o planeamento e design da diversidade
humana, inclusão social e igualdade, definidas como “o design de produtos e ambientes a
serem usados por todas as pessoas, na medida do possível, sem a necessidade de adaptação
ou de design especializado” i.

Declaração da posição adotada
A WFOT incentiva todas as organizações membro a promover o design universal como forma
de reduzir barreiras discriminatórias na sociedade e ser um recurso para parceiros que
procuram peritos no design universal. A WFOT irá esforçar-se para incorporar o design
universal em todos os produtos da WFOT bem como nos materiais publicitários. A WFOT
defende o design universal como princípio subjacente ao ambiente construído, produtos,
transporte, tecnologia, bem como serviços e atitudes.

Importância da posição para a sociedade
O crescente interesse mundial no design universal é baseado em vários fatores:
. É benéfico para a população em geral.
. Aumenta a esperança média de vida.
. Aumento da população de jovens a viver com limitações funcionais.
. A importância dos direitos humanos e da igualdade de oportunidades.
. A relação entre deficiência, saúde e meio ambiente.
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. Número crescente de países que possuí uma legislação anti discriminatória que
apoia e/ou exige o design universal.

Importância da posição ou questão para a Terapia Ocupacional
Os terapeutas ocupacionais têm o conhecimento e as habilidades necessárias para serem
especialistas em design universal pelas seguintes razões:
. Terapeutas ocupacionais são especialistas na interação entre a pessoa, o
desempenho ocupacional e o ambiente social, cultural e físico de modo a otimizar a
inclusão e participação.
. Terapeutas ocupacionais promovem a justiça ocupacional.
. Terapeutas ocupacionais colaboram com os parceiros sociais para reduzir as
barreiras à participação e inclusão.
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