
 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS 
Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência 

 
Nós, organizações da sociedade civil que atuam com questões relativas às 

pessoas com deficiência e familiares a elas vinculados, somos signatárias do Fórum 
Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência. O escopo desta iniciativa é unir, 
fortalecer e ressignificar as ações ligadas ao setor, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da cultura, dos sistemas legais, das políticas públicas e das práticas 
corporativas.  

 
Valorizamos a ética e os direitos humanos por meio de ações que estimulem a 

inclusão, o protagonismo da pessoa com deficiência e o respeito à diversidade como 
elementos informadores de nossa ação. Estes são valores que impregnam a nossa 
cultura independentemente de políticas ocasionais de governo.  

 
Defendemos a aplicação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

o trabalho em rede, o compromisso público com o empoderamento e protagonismo 
do usuário, autonomia político-institucional e a consciência plena da relevância social 
das entidades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

  
Repudiamos qualquer tipo de manifestação preconceituosa contra entidades 

sem fins econômicos, bem como contra os seus usuários, colaboradores e voluntários.  
 
Vislumbramos um futuro no qual a construção e a implementação de políticas 

públicas serão baseadas em alianças estratégicas entre Estado e sociedade civil a partir 
da valorização de conquistas institucionais, do respeito às culturas organizacionais de 
quem tem história no apoio e defesa de direitos das pessoas com deficiência e das 
conquistas republicanas, tais como o controle social das políticas públicas, a 
transparência em todos os níveis de gestão e o reconhecimento da expertise técnica, 
como pilares estruturantes para a concretização de ofertas públicas, sejam elas estatais 
ou não.  

 
Por fim, nos organizamos para que nossa visão de futuro seja compartilhada 

amplamente com a sociedade, contribuindo para a disseminação de valores virtuosos e 
de práticas sociais inclusivas. 
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