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Resumo O conceito de Qualidade de Vida tem vindo a ser um tema frequente de investigação, 

especialmente na área da Deficiência Intelectual. O estudo aqui apresentado procura definir a 

multidimensionalidade deste conceito, a sua aplicação e, ao mesmo tempo, detetar aspetos menos 

positivos dos serviços que dão resposta à população com deficiência, no sentido de melhorar esta 

mesma resposta. A transição para a vida adulta é uma fase fundamental que, quando processada com 

sucesso, permite a satisfação dos indivíduos com deficiência em vários domínios, contribuindo para 

um elevado índice de qualidade de vida. O estudo tem, como principal objetivo, recolher dados que 

permitam avaliar o grau de eficácia das medidas educativas aplicadas aos alunos apoiados pela 

Educação Especial do Agrupamento de Escolas do Castelo, em parceria com o CRI da Cercizimbra, 

desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº3/2008. Pretendeu-se avaliar a qualidade de vida dos 

jovens com NEE, que beneficiaram das medidas previstas na legislação referida, e que, entretanto, 

terminaram a escolaridade obrigatória. O estudo visa, também, conhecer quais as áreas ao nível da 

educação, emprego e inclusão social que necessitam de ser alteradas e/ou aperfeiçoadas e, 

eventualmente, prever enquadramentos legais articulados entre si que permitam a integração plena 

destes jovens na sociedade e na vida adulta. Para tal, selecionou-se a escala GENCAT, de Verdugo 

et al., que avalia a Qualidade de Vida, e definiu-se uma amostra de 30 jovens com NEE, que 

terminaram a escolaridade obrigatória ao abrigo das medidas educativas previstas no Decreto-Lei 

nº3/2008. Os jovens apresentam idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, sendo a média de 

idades de 17,93. Para além da aplicação da escala, realizaram-se ainda entrevistas aos inquiridos e 

informantes, com o objetivo de recolher dados sobre aspetos não contemplados na GENCAT. 

Globalmente, os resultados encontrados permitem concluir que a média do índice de qualidade de 

vida dos indivíduos da amostra encontra-se dentro da média para a população aferida. O estudo 

permite, ainda, concluir que o índice de qualidade de vida está significativamente correlacionado com 

o grau de deficiência, o acesso ao mundo do trabalho, à saúde, ao apoio institucional e da família e 

dos amigos. Conclui, ainda, que a maioria dos inquiridos está integrada na vida adulta. 
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