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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Recorda que a Comissão das Petições (PETI) recebe todos os anos um número 

considerável de petições referentes às dificuldades com que se deparam as pessoas com 

deficiência nas suas atividades quotidianas em toda a UE, no que respeita aos oito 

domínios principais identificados na Estratégia Europeia para a Deficiência e a outras 

questões de acessibilidade, nomeadamente o acesso aos cuidados de saúde e à proteção 

social, à educação e formação, ao mercado de trabalho, às áreas construídas e ao 

transporte, aos bens e serviços, à informação e comunicação e à participação na vida 

política, pública e cultural; destaca os desafios identificados no relatório intercalar sobre 

a aplicação da Estratégia Europeia para a Deficiência (2010-2020) no que respeita ao 

aceso ao transporte e às áreas construídas, e apela à rápida adoção e implementação dos 

futuros requisitos da UE em matéria de acessibilidade; sublinha que a discriminação 

constitui um dos principais obstáculos a uma aplicação eficaz da Estratégia Europeia 

para a Deficiência;  

2. Assinala que a UE lidera a ratificação dos tratados sobre os direitos humanos e que os 

artigos 21.º e 26.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE reafirmam o princípio da 

não discriminação; convida todos os Estados-Membros a ratificarem a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD) e a 

assinarem o Protocolo; 

3. Salienta o papel central da CNUDPD enquanto instrumento para garantir a proteção dos 

direitos humanos, em especial para as pessoas com deficiência, as quais representam 

uma categoria particularmente vulnerável; 

4. Exorta a Comissão a prestar especial atenção às crianças com deficiência, em 

conformidade com a CNUDPD e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança; 

5. Destaca o papel de proteção desempenhado pela Comissão das Petições através do 

processo de apresentação de petições (em conjunto com o Provedor de Justiça Europeu, 

nomeado para defender os cidadãos em caso de má administração) no contexto do 

quadro da UE para a CNUDPD, ao permitir aos peticionários reclamar da violação dos 

seus direitos perante as autoridades europeias, nacionais e locais; salienta que as 

petições recebidas pela comissão ilustram a necessidade de adotar uma abordagem 

eficaz, horizontal, não discriminatória e baseada nos direitos humanos- para as políticas 

de deficiência; realça o papel desempenhado pela Agência dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia para reforçar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência 

na UE e apoiar a aplicação da CNUDPD pela UE; 

6. Recorda que, amiúde, as petições que mereceram mais atenção foram apoiadas por 

organizações da sociedade civil que representam pessoas com deficiência, pelo que 

existe a necessidade de promover e difundir o papel de proteção e de eficácia das 

petições baseadas na violação desses direitos; enaltece o papel protagonizado por estas 

organizações quando se trata de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de 
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vida das pessoas com deficiência, e considera que esta tarefa deve merecer um maior 

apoio por parte dos organismos púbicos; 

7. Reconhece o papel da CNUDPD enquanto instrumento para garantir os direitos 

humanos com uma dimensão social, procurando assegurar que as pessoas com 

deficiência usufruam de todos os direitos humanos e fundamentais, que são 

frequentemente violados e necessitam de uma proteção reforçada; 

8. Insta a Comissão, na sequência das recomendações da primeira avaliação da CNUDPD 

pelas Nações Unidas, a criar um instrumento independente para a monitorização e 

revisão da Convenção, bem como um mecanismo interinstitucional- de coordenação, e a 

promover a abertura de pontos de informação e agências locais em cada Estado-

Membro, os quais devem ser permanentes; 

9. Salienta, em particular, que a acessibilidade é um princípio fundamental da CNUDPD e 

condição prévia essencial para o exercício de outros direitos consagrados na 

Convenção; sublinha o número considerável de petições apresentadas por cidadãos 

europeus que denunciam a falta de acessibilidade ou a existência de barreiras 

arquitetónicas; salienta que o direito à acessibilidade, tal como definido no artigo 9.º da 

CNUDPD, deve ser aplicado de forma abrangente por forma a assegurar que as pessoas 

com deficiência possam aceder ao ambiente físico, aos transportes, a instalações e 

serviços prestados ao público, bem como às tecnologias da informação e da 

comunicação; insta a Comissão e os Estados-Membros a atribuírem um caráter 

prioritário à acessibilidade e a garantirem a sua melhor integração em todos os domínios 

de ação relacionados com a deficiência; 

10. Recorda que, nas suas observações finais, o Comité das Nações Unidas para os Direitos 

das Pessoas com Deficiência assinala que as medidas de austeridade adotadas pela UE e 

pelos Estados-Membros contribuíram para piorar o nível de vida das pessoas com 

deficiência, dando lugar a um aumento da pobreza e a uma maior exclusão social, bem 

como a cortes nos serviços sociais e de assistência de proximidade e no apoio às 

famílias; 

11. Observa que, nos termos do artigo 4.º da CNUDPD, devem ser envidados esforços no 

sentido de alterar a legislação europeia e dos Estados-Membros em matéria de 

deficiência, a fim de garantir uma total harmonização em todos os domínios, e apela à 

participação efetiva das organizações representativas das pessoas com deficiência neste 

processo; 

12. Exorta a Comissão a garantir uma educação inclusiva nas escolas europeias desde a 

mais tenra idade, com uma abordagem e uma visão preventiva da deficiência, em 

conformidade com os requisitos da CNUDPD sobre a avaliação multidisciplinar das 

necessidades individuais, a não exclusão das crianças com deficiência, bem como a 

disponibilização de alojamento adequado; 

13. Insta a UE e os Estados-Membros a adotarem a legislação necessária para o 

cumprimento pleno e coerente da CNUDPD, garantindo, nomeadamente, níveis 

adequados de prestações de invalidez, serviços de assistência de proximidade, serviços 

de saúde- e programas de educação- e formação de elevada qualidade; 
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14. Realça que o Tribunal de Justiça da União Europeia, no seu parecer de 14 de fevereiro 

de 2017, indicou que a UE tem competência exclusiva no que respeita à celebração do 

Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas por parte das pessoas 

cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos, 

uma vez que o conjunto de obrigações decorrentes do Tratado de Marraquexe é 

abrangido por um domínio já coberto, em grande parte, por normas comuns da UE; 

15. Observa que, de acordo com as recomendações da ONU, as organizações 

representativas das pessoas com deficiência devem ser associadas a todas as fases do 

processo decisório; relembra a necessidade de estabelecer um diálogo estruturado com 

as pessoas com deficiência; 

16. Exorta a Comissão a elaborar um relatório sobre o impacto nas pessoas com deficiência 

das principais políticas e fundos de investimento da UE e a assegurar a participação das 

organizações representantes de pessoas com deficiência na conceção dos mesmos, em 

especial dos fundos estruturais; 

17. Recorda que a Comissão das Petições tem vindo a defender a adoção de um tratado 

vinculativo relativo ao acesso a obras publicadas por parte de pessoas cegas e com 

deficiência visual desde 2011; congratula-se com o acordo interinstitucional alcançado a 

fim de aplicar o Tratado de Marraquexe na legislação da UE sobre direitos de autor, e 

reitera o seu apelo à rápida ratificação do Tratado de Marraquexe pela UE e pelos seus 

Estados-Membros; 

18. Observa que a Comissão das Petições é regularmente abordada com questões 

relacionadas com o direito das pessoas com deficiência de viverem de forma autónoma, 

tal como consagrado no artigo 19.º da CNUDPD, e incentivou o desenvolvimento de 

comunidades mais inclusivas e de sistemas de institucionalização, sempre que tal seja 

solicitado, de modo a que, em ambos os casos, as pessoas com deficiência possam 

beneficiar de um apoio adequado e assistência em toda a UE, contribuindo assim para o 

objetivo de uma maior autonomia no âmbito das possibilidades de cada indivíduo; 

recorda que a Comissão PETI realizou uma missão de inquérito à Eslováquia em 

setembro de 2016 a fim de obter informações sobre a utilização dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) na facilitação da transição dos serviços de 

assistência a pessoas com deficiência em instituições para os serviços de assistência de 

proximidade; 

19. Considera que as pessoas com deficiência devem ser informadas dos seus direitos e 

poder participar plenamente em todas as políticas e medidas que as possam afetar, 

incluindo um mecanismo de reclamações, e que deve ser dada prioridade à participação 

das crianças com deficiência e, quando existam, das organizações de pessoas com 

deficiência; 

20. Regista que, na Europa, 30 % das pessoas com deficiência estão em risco de pobreza ou 

de exclusão social, e que existe uma nítida diferença entre as taxas de emprego das 

pessoas com deficiência (48,7 %) e de outras pessoas (72,5 %); salienta a importância, à 

luz do acima exposto, de uma estratégia global em matéria de emprego e de trabalho; 

21. Salienta que as crianças com deficiência enfrentam problemas específicos e que devem 

ser envidados esforços para eliminar todos os tipos de obstáculos e barreiras, 
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permitindo-lhes atingir a plena autonomia e gozar de oportunidades iguais; considera, 

por conseguinte, fundamental que sejam envolvidas na elaboração das políticas que as 

afetam; incentiva, para este efeito, a adoção de mecanismos que permitam às crianças 

com deficiência apresentar os seus pontos de vista e assegurar o seu envolvimento; 

22. Salienta que deve ser prestado um apoio social adequado às pessoas com deficiência e 

que o acesso à justiça, a cuidados adequados e à proteção da saúde deve estar sempre no 

centro dessa ação; 

23. Recorda que é necessário garantir às pessoas com deficiência privadas da sua 

capacidade jurídica o exercício dos direitos estabelecidos nos Tratados e na legislação 

da UE, nomeadamente o acesso à justiça, a bens e serviços, incluindo os serviços 

bancários e o emprego, os cuidados de saúde e o direito de voto; salienta que devem ser 

envidados esforços no sentido de promover a recolha de dados, o intercâmbio de boas 

práticas e a concertação com as organizações de representantes das pessoas com 

deficiência, em conformidade com o artigo 12.º da CNUDPD; Sublinha que 

interpretações restritivas na legislação dos Estados-Membros de salvaguardas no que se 

refere ao direito de voto devem ser revistas quando tais interpretações impeçam as 

pessoas com deficiência psicossocial de exercer esse direito nos termos do artigo 29.º da 

CNUDPD; 

24. Salienta que um baixo nível de educação pode ser fonte de exclusão social e que apenas 

27,8 % das pessoas com deficiência completaram o ensino superior; recorda que o 

direito a estudar e a um bom nível de educação e o acesso a escolas e universidades não 

devem ser objeto de discriminação e devem ser adequadamente garantidos e 

promovidos; 

25. Sublinha que as instituições europeias devem assegurar e implementar a acessibilidade 

dos documentos e serviços de TI para as pessoas com deficiência; 

26. Salienta que as administrações públicas dos Estados-Membros e, em particular, os 

órgãos de poder local, que estão mais próximos dos cidadãos e das suas necessidades 

diárias, devem garantir às pessoas com deficiência uma acessibilidade máxima dos seus 

serviços, documentos e práticas; sublinha que estas medidas devem igualmente incluir 

os serviços prestados através da Internet e das páginas Web; 

27. Salienta o caráter central do direito de todas as pessoas com deficiência de viverem de 

forma autónoma e insta a Comissão a otimizar a utilização dos FEEI por parte dos 

Estados-Membros, tendo como objetivo o desenvolvimento de serviços sociais de 

elevada qualidade para as pessoas com deficiência, a concretização do processo de 

desinstitucionalização, a sensibilização para as questões relacionadas com a deficiência 

e a promoção da igualdade de oportunidades a nível regional, nacional e da UE; 

sublinha a necessidade de adotar medidas que favoreçam o acesso aos fundos estruturais 

pelos serviços de assistência às pessoas com deficiência, em especial os serviços que 

prestam apoio às crianças e às famílias e os serviços destinados a prevenir a 

institucionalização; 

28. Assinala que a liberdade de circulação dos cidadãos europeus deve ser garantida às 

pessoas com deficiência, para cujo efeito os Estados-Membros devem assegurar o 

reconhecimento mútuo da sua situação e os direitos sociais nos termos do artigo 18.º da 
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CNUDPD; salienta que as pessoas com deficiência devem poder viajar além das 

fronteiras dos respetivos países e usufruir dos benefícios do acesso à cultura, aos 

transportes e ao desporto; observa que é conveniente analisar outras vantagens e 

promover o seu reconhecimento mútuo; 

29. Recorda o papel desempenhado pelo Intergrupo «Deficiência» do Parlamento Europeu 

na implementação da Estratégia Europeia para a Deficiência, em conformidade com a 

Convenção das Nações Unidas, enquanto plataforma que reúne deputados do 

Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, bem como representantes das 

organizações da sociedade civil, a nível nacional e local; observa que o Intergrupo 

proporciona um fórum privilegiado que promove discussões e debates que visam 

garantir a aplicação da estratégia; 

30. Salienta que as pessoas com deficiência devem ter livre acesso à justiça, não devendo a 

respetiva situação económica representar qualquer barreira para esse acesso; 

31. Apela a um reforço das vias de participação política para as organizações de 

representantes das pessoas com deficiência, a fim de atingir a sua plena participação no 

processo de tomada de decisões; 

32. Realça a natureza central da mobilidade e acessibilidade máximas enquanto linhas 

diretrizes a aplicar e a seguir na prática no quadro da aplicação da Estratégia Europeia 

para a deficiência; 

33. Observa que a estratégia para o mercado único digital deve ser aplicada de forma a 

garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência a todos os aspetos do mesmo; 

34. Observa que a mobilidade e a acessibilidade, por natureza transversais, são 

indispensáveis para o pleno exercício de um vasto leque de direitos e liberdades, como a 

possibilidade de viajar e circular entre os Estados-Membros, o direito à cultura e o 

direito a praticar desporto; 

35. Insta as instituições europeias a assegurarem que todas as suas páginas e documentos 

Web são acessíveis às pessoas com deficiência sensorial; 

36. Salienta que a capacidade jurídica é fundamental para manter a autonomia pessoal, a 

fim de que quaisquer restrições à mesma, bem como a representação por um tutor legal 

sejam estabelecidas com base em critérios claros e harmonizados a nível da UE, com 

avaliação periódica da necessidade de representação jurídica e, a mais longo prazo, da 

aptidão do respetivo tutor legal; 

37. Considera que um número significativo de pessoas com deficiência não está plenamente 

consciente dos seus direitos e das formas como pode usufruir deles; exorta a Comissão a 

lançar, como primeiro passo, uma vasta campanha de informação sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, a fim de promover o pleno conhecimento e a sensibilização; 

38. Salienta que a maior parte das petições apresentadas pelos cidadãos europeus dizem 

respeito às dificuldades nos procedimentos de candidatura e na obtenção de 

reconhecimento e aos atrasos no pagamento das pensões de invalidez pelas 

administrações competentes; sublinha que a aplicação da Estratégia Europeia para a 
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Deficiência e do respetivo domínio de ação em matéria de proteção social devem prestar 

especial atenção a estas questões, em conformidade com o artigo 28.º da CNUDPD 

sobre padrões de vida e proteção social adequados; 

39. Salienta que deve ser prestado o apoio social necessário para garantir que as pessoas 

com deficiência, em especial as pessoas com deficiência psicossocial, podem exercer os 

seus direitos e beneficiar de plena autonomia; observa, a este respeito, que a 

institucionalização destas pessoas deve ser evitada, devendo ser tomadas medidas para 

garantir que não são sujeitas a tratamento sem o seu consentimento; 

40. Observa que deve ser assegurado às pessoas com deficiência um acesso não 

discriminatório aos sistemas de saúde e de prestação de cuidados, com a devida atenção 

às dificuldades que possam surgir aquando do tratamento destes doentes; salienta, em 

particular, que deve ser garantido um acesso não discriminatório aos cuidados de saúde 

sexual e reprodutiva e que, em caso algum, deve ser imposta a esterilização ou o aborto 

contra a vontade de uma pessoa; observa que os sistemas de cuidados de saúde devem, 

além disso, assegurar a deteção, notificação e prevenção da violência sexual e/ou de 

abuso; 

41. Insta a Comissão a formular políticas e programas especificamente destinados às 

crianças com deficiência; salienta que estas políticas devem centrar-se não apenas na 

eliminação de barreiras arquitetónicas e dos obstáculos à mobilidade, mas também na 

luta contra a exclusão social, bem como na promoção e na garantia da igualdade de 

oportunidades; 

42. Observa que se deve aspirar à obtenção do consentimento informado das pessoas com 

deficiência para todas as intervenções médicas que o requeiram, e que todas as medidas 

necessárias devem, portanto, ser adotadas para assegurar que estas pessoas possam ter 

acesso e compreender as informações pertinentes; realça que este consentimento deve 

ser dado pessoalmente, a título prévio e com pleno conhecimento do assunto, adotando 

todos os mecanismos necessários para garantir que estes princípios são respeitados; 

observa que, do mesmo modo, devem ser tomadas medidas adequadas em relação às 

pessoas com deficiência psicossocial; 

43. Exorta a Comissão a reforçar o seu compromisso para com os pais e prestadores de 

cuidados de pessoas com deficiência em todos os seus programas e políticas; sublinha a 

necessidade de um quadro jurídico europeu para clarificar o estatuto destas pessoas, 

garantindo a proteção dos seus direitos e o seu acesso a uma vida normal; 

44. Observa que os sistemas de seguro de saúde não devem fazer qualquer discriminação 

contra as pessoas com deficiência; 

45. Observa que é necessário avaliar o impacto da diretiva relativa aos cuidados de saúde 

transfronteiriços nas pessoas com deficiência; 

46. Sublinha que a desigualdade é particularmente evidente no emprego, tendo em conta 

que 48 % das pessoas com deficiência na UE trabalham e apenas 27,8 % concluíram o 

ensino superior, o que significa que as pessoas com deficiência correm um maior risco 

de viver em situação de pobreza; insta a Comissão a proceder a uma avaliação 

horizontal do impacto de todas as suas políticas, em especial da política europeia em 
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matéria de emprego, no emprego das pessoas com deficiência; 

47. Observa que a regulamentação dos transportes aéreos e marítimos deve ser revista, de 

modo a garantir que nenhuma forma de discriminação, tanto física como económica, 

pode ser exercida contra os passageiros com deficiência e que são eliminados todos os 

obstáculos a este respeito; 

48. Considera importante dar seguimento às recomendações das Nações Unidas no que 

respeita à necessidade de ter em conta a perspetiva de género em todas as políticas 

relativas à deficiência, em especial nas políticas que visam combater a violência e a 

discriminação; solicita uma ação específica para promover a emancipação das mulheres 

com deficiência, bem como o desenvolvimento de uma estratégia específica em matéria 

de igualdade de género para as mulheres com deficiência. 
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