
Criar oportunidades para uma  
vida e trabalho independentes

1-800-245-6543
Vida Comunitária  •  Trabalho  •  Elegibilidade para Benefícios por Deficiência

Comissão de Reabilitação de Massachusetts

A Comissão de Reabilitação de Massachusetts está aqui para ajudar.
A Comissão de Reabilitação de Massachusetts (CRM) ajuda as pessoas com 
deficiência a viver e a trabalhar de forma mais independente. Há muitas pessoas 
com deficiência em Massachusetts. Na CRM, disponibilizamos serviços, recursos 
e formação para as ajudar. Ajudamos muitos tipos diferentes de pessoas.

Como podemos ajudar?
Quando visita a CRM, a nossa equipa irá conversar consigo sobre a sua vida 
e sobre aquilo que quer fazer. Temos muita experiência e conhecemos muitas 
formas de ajudar a atingir os seus objectivos. Muitas vezes as pessoas ficam 
surpreendidas com todas as coisas que podemos fazer por elas. Não faziam ideia 
de que a CRM as podia ajudar tanto.

Começar é fácil.
Se quer ter uma vida mais independente ou se conhece alguém que queira, 
contacte a CRM. Temos escritórios em todo o estado, com pessoas que se 
preocupam consigo e que estão prontas para ajudar. Pode ficar a saber mais, 
visitando a nossa página na Internet ou telefonando para o nosso número gratuito. 
Seja de que forma for, isto irá iniciar o processo de o(a) ligar à ajuda de que 
necessita.

Trabalhar em conjunto para o seu sucesso.
Em breve estará no bom caminho para uma vida mais independente. Em conjunto, 
iremos conversar sobre as suas metas e desafios, 
e fazer planos para o seu sucesso. Nos próximos 
meses, iremos verificar o seu progresso muitas 
vezes, para termos a certeza de que está a 
avançar tão depressa quanto possível. Caso sejam 
necessárias mudanças no seu plano, iremos 
fazê-las. Estamos aqui para o(a) ajudar e não 
deixaremos nada ao acaso. Trabalhar connosco 
é uma verdadeira parceria. Irá desempenhar um 
papel importante para avançar no sentido de uma 
vida mais independente.

www.mass.gov/mrc

www.mass.gov/mrc       1-800-245-6543 

(Chamada gratuita apenas em MA)

(Chamada gratuita apenas em MA)

Deval L. Patrick
Governador

Timothy P. Murray
Governador Adjunto

Dr. JudyAnn Bigby, Secretária 
Escritório Executivo dos Serviços  

Humanos e de Saúde

Charles Carr, Comissário 
Comissão de Reabilitação de Massachusetts

Esta brochura está disponível em formatos alternativos a pedido. 
Contacte o nosso Director de Marketing através do número 617-204-3651 
ou do endereço marketing@mrc.state.ma.us com o seu pedido. Obrigado.
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Trabalhar com a MRC

A Comissão de Reabilitação de Massachusetts (CRM) promove a igualdade, 
a capacitação e a independência das pessoas com deficiência. Estas metas 
atingem-se através da melhoria e do incentivo da escolha pessoal e do 
direito a ter sucesso ou a falhar na procura da independência e emprego na 
comunidade.

A CRM disponibiliza serviços abrangentes às pessoas com deficiência que 
maximizam a qualidade de vida e a auto-suficiência económica destas 
pessoas na comunidade.

Muitas vezes, as 
pessoas contactam-nos 
depois de um membro 
da família, um amigo 
ou um profissional 
lhes ter sugerido que 
as podemos ajudar a 
viver de forma mais 
independente.

Identificação  
das  

necessidades 
dos  

consumidores

Avanços do 
consumidor  
no sentido  
das metas

À medida que aprende 
novas aptidões e 
desenvolve novas 
capacidades, poderá 
verificar que precisa 
de menos ajuda 
da CRM. A sua 
independência é 
o nosso principal 
objectivo. Vamos 
consegui-la em 
conjunto.

Sessão de  
consulta  

e informação

Na nossa primeira 
reunião, iremos 
esforçar-nos ao 
máximo para 
compreender a sua 
situação e para 
encontrar formas de 
podermos ajudar.

A equipa da CRM irá examinar  
todos os recursos disponíveis

Há muitas pessoas capazes na CRM e temos 
também muitos parceiros úteis. Ficámos peritos 
em trabalhar em conjunto como “uma CRM” para 
ver como podemos conseguir obter o apoio de que 
necessita da melhor forma possível.

Vida  
comunitária Trabalho

Elegibilidade para Benefícios  
por Deficiência

Criação  
de metas  
e tarefas

Fará parte da equipa 
logo desde o primeiro 
dia. O plano que 
criarmos consigo irá 
definir etapas claras 
e realistas. Será o 
seu plano – e nós 
deitaremos mãos 
à obra para que 
funcione.

Atribuição de 
um membro da 
equipa da CRM

Depois de falarmos 
consigo, iremos 
decidir quem na CRM 
será o seu contacto 
principal. Essa pessoa 
ficará encarregada 
de conseguir obter 
os serviços de que 
necessita.

Visão e missão

www.mass.gov/mrc         1-800-245-6543

Continuar no painel do verso

(Chamada gratuita apenas em MA)

A CRM tem  
todos os recursos 

internos  
adequados

Os parceiros da 
CRM prestam 

serviços  
adicionais

Enquanto reunimos a equipa que melhor o(a) poderá 
ajudar, também podemos analisar os factores de 
elegibilidade médica e vocacional para ver se é elegível 
para obter benefícios da Administração da Segurança 
Social. Estes benefícios ajudam muitas pessoas com 
deficiência a ter meios financeiros enquanto estão a 
trabalhar para atingir os seus objectivos.
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