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"As pessoas com deficiência física ou mental não só estão entre os seres humanos mais 
necessitados do mundo, como são também, com assaz frequência, os mais negligenciados"

Amartya Sen

A deficiência é uma questão de desenvolvimento. Na verdade, é um dos desafios mais 
prementes com que a política de desenvolvimento se confronta actualmente. Existem cerca de 
650 milhões de pessoas com deficiência no mundo, das quais mais de 80 % vivem nos países 
em desenvolvimento. Segundo a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD), o direito à participação plena e efectiva na sociedade e à inclusão é um 
direito fundamental que deve ser alargado a todas as pessoas com deficiência.

Quando se atenta nos mais pobres da sociedade, os números são ainda mais contrastantes e 
revelam a extensão da discriminação que tem de ser superada para que as pessoas com 
deficiência possam realizar todo o seu potencial e transformarem-se em membros produtivos 
da sociedade. Cerca de 20% das pessoas mais pobres do mundo têm algum tipo de 
deficiência. A menos que a política de desenvolvimento consiga dar resposta a este desafio, o 
futuro destas pessoas nos países em desenvolvimento será ainda mais desolador. A nível 
mundial, um terço dos 75 milhões de crianças que não recebem educação básica têm 
deficiência, ao passo que, segundo a UNESCO, mais de 90 % das crianças com deficiência 
nos países em desenvolvimento não frequentam a escola. Não obstante números tão 
perturbadores, há razões para se ter esperança. Nas palavras de Navi Pillay, Alta Comissária 
da ONU para os Direitos Humanos:

"Se os termos da Convenção forem rapidamente integrados nas leis e políticas nacionais, a 
capacidade das pessoas com deficiência agirem em nome próprio, para se erguerem da 

pobreza e da marginalização, poderá ser e deverá ser muito maior."

Dar resposta a este desafio é algo em que a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE pode e 
deve participar.

Discriminação

Uma elevada proporção de pessoas com deficiência enfrenta uma discriminação múltipla ou 
composta não só pela sua deficiência, mas também por pertencer a um outro grupo 
minoritário. É imperativo prestar uma atenção especial às necessidades das mulheres com 
deficiência, muitas das quais têm um acesso insuficiente a informação e cuidados de saúde 
materna, o que pode resultar numa maior incidência de anomalias relacionadas com o parto, 
tanto para a saúde das próprias mulheres como para a dos seus filhos. 

Instrumentos legais e o direito de recurso a vias judiciais

A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência (CDPD) foi adoptada pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 13 de Dezembro de 2006 e entrou em vigor em 3 de 
Maio de 20081. A Convenção especifica determinadas obrigações que devem ser cumpridas 
para a plena aplicação do seu conteúdo1. 
                                               
1 Estes são os oito princípios orientadores subjacentes à Convenção: respeito pela dignidade inerente, autonomia 
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Enquanto Parte na CDPD, a União Europeia está vinculada pelo artigo 32.º da Convenção que 
estabelece que todas as Partes na Convenção devem contemplar a deficiência e as pessoas 
com deficiência nos seus esforços de cooperação internacional. A União Europeia deve 
cumprir aquela obrigação dando prioridade às pessoas com deficiência em todos os seus 
programas de desenvolvimento e apoiando os esforços realizados pelos países em 
desenvolvimento no sentido de aplicar a Convenção. 

Muito embora 29 países ACP e 17 Estados-Membros da UE já tenham assinado a Convenção, 
a sua plena aplicação tem sido um processo lento. Muitos mais têm ainda de a assinar. O 
presente relatório exorta todos os países ACP e Estados-Membros da UE que ainda não o 
fizeram a ratificar a CDPD e o respectivo protocolo facultativo.

Todos os países ACP e Estados-Membros da UE estão vinculados pela cláusula de não 
discriminação inserida no Acordo de Cotonu em 2010, que estabelece que o diálogo político 
entre os países ACP e os Estados-Membros da UE "(...) deveria centrar-se, nomeadamente, 
em (...) discriminação de qualquer natureza, seja em razão de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, haveres, nascimento ou 
outro estatuto" – artigo 8.º, n.º 4.

Existe obviamente um grande acervo legislativo que especifica os direitos que devem ser 
conferidos a pessoas com deficiência. Ainda assim, são muitos os países que não observam 
estas leis. Cumpre disponibilizar informação às pessoas com deficiência e às organizações 
que as representam acerca dos seus direitos, à luz do direito nacional e internacional. Deve 
ser-lhes prestada assistência para que possam recorrer a vias judiciais sempre que esses 
direitos lhes sejam negados. 

Os custos da exclusão:

As pessoas com deficiência enfrentam não só a discriminação da sociedade mas também a 
exclusão de serviços que lhes permitiriam cuidar de si próprias. O número de pessoas com 
deficiência que usufruem dos serviços de saúde, educação, formação, emprego e outros 
domínios importantes das sociedades é reduzido. A grande maioria dos 450 milhões de 
pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento que estão em idade activa está em 
situação de desemprego. Uma das consequências directas desse facto é que 82% das pessoas 

                                                                                                                                                  
individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, e independência de todas as pessoas; não 
discriminação; participação e inclusão plena e efectiva na sociedade para todos; respeito da diferença e aceitação 
das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; igualdade de oportunidades; 
acessibilidade; igualdade entre homens e mulheres; respeito das capacidades de desenvolvimento das crianças 
com deficiência e respeito do direito das crianças com deficiência a preservarem as suas identidades.
1 Estas obrigações são, designadamente, a abolição de leis e práticas discriminatórias, a protecção e a promoção 
de pessoas com deficiência em todos as políticas e programas, a promoção da investigação e do desenvolvimento 
de novas tecnologias que auxiliem as pessoas que vivem com deficiência, a disponibilização de informação 
acessível sobre dispositivos de apoio, a formação de profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, e 
o compromisso de recursos disponíveis para alcançar progressivamente o pleno exercício dos direitos 
económicos, sociais e culturais pelas pessoas com deficiência. A Convenção estipula também que as pessoas 
com deficiência devem ser envolvidas em todos os processos de tomada de decisão relevantes que conduzam à 
realização destes objectivos.
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com deficiência vivem abaixo do limiar de pobreza1. A Organização Internacional do 
Trabalho concluiu que a exclusão tem consequências económicas significativas. As perdas 
económicas relacionadas com a exclusão das pessoas com deficiência da força de trabalho 
variam entre 3% e 7 % do PIB dos países africanos2. 

Não se trata apenas de um imperativo moral – assegurar que as pessoas com deficiência são 
dotadas de poderes que lhes permitam desempenhar funções plenas e activas em sociedade –, 
é também um imperativo financeiro. Os custos, tanto para a economia como para a sociedade, 
da exclusão de pessoas com deficiência demonstram claramente que o foco da política de 
desenvolvimento deve centrar-se no investimento a longo prazo em pessoas com deficiência, 
e não em despesas a curto prazo que visam cumprir metas transitórias. O custo da inclusão, de 
um modo geral, não é elevado. É o custo da exclusão que não deveríamos tolerar, nunca mais.

Inexistência de dados

Um desafio que tem sido inerente à formulação de políticas de desenvolvimento 
verdadeiramente inclusivas é a inexistência de dados concretos sobre pessoas com deficiência. 
Este facto tem sido apontado como razão para não se investir o suficiente em pessoas com 
deficiência. A agenda ODM (Objectivos de Desenvolvimento do Milénio) de 2010 expôs esta 
lacuna e apelou à introdução de melhorias na recolha de dados relativos a pessoas com 
deficiência nos países em desenvolvimento. O apoio às capacidades estatísticas dos países em 
desenvolvimento é vital. A recolha de estatísticas poderia ser reforçada através da sua 
integração nos sistemas de recolha de dados já existentes3. O trabalho de recolha de dados 
deveria integrar indicadores de medição da exclusão e deveria ser seguido de uma definição 
de objectivos em matéria de inclusão.

Visibilidade:

Dois dos maiores obstáculos à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade são a sua 
relativa "invisibilidade" e os comportamentos negativos que lhes são dirigidos. Cumpre 
resolver esta situação através de uma mudança de comportamentos por via da educação e do 
recurso aos meios de comunicação social. 

Os meios de comunicação social devem desempenhar um papel mais activo na contestação de 
estereótipos e na promoção da inclusão. Os governos devem instituir projectos de educação 
no âmbito dos seus planos de desenvolvimento nacional para reforçar a sensibilização para 
esta questão. Uma mudança da realidade requer uma mudança de mentalidade das pessoas em 
geral4. 

Educação:

                                               
1 Secretariado Internacional do Trabalho.
2 "The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of 
work" ["O preço da exclusão: as consequências económicas da exclusão das pessoas com deficiência do mundo 
do trabalho"], Sebastian Buckup, Secretariado Internacional do Trabalho, Genebra, 2009.
3 Por exemplo, o recenseamento nacional.
4 Este facto aplica-se especialmente ao caso de pessoas com deficiências intelectuais ou deficiências mentais e 
psicossociais - http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545
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Tal como pode contribuir para uma mudança do comportamento da sociedade para com as 
pessoas com deficiência, a educação pode ser também um instrumento para a inclusão de 
crianças com deficiência. O progresso insuficiente na prestação de educação básica a crianças 
com deficiência demonstra a relativa invisibilidade das pessoas com deficiência nas agendas 
internacionais de desenvolvimento, como os ODM. As escolas e os sistemas educativos 
devem estar aptos a dar resposta às necessidades específicas de todas as crianças. Há que 
reforçar a preparação e a formação contínua de professores especializados. O objectivo final 
deve ser mudar a cultura educativa e desafiar os actuais comportamentos.

A promoção da "inclusividade"

Os princípios de inclusão visam eliminar barreiras que impedem as pessoas com deficiência 
do pleno gozo dos seus direitos. A inclusão diz respeito não só ao acesso físico a edifícios e 
zonas públicas, mas também ao acesso à educação, informação, tecnologias, comunicação e 
vida económica e social. A acessibilidade dos edifícios, a disponibilização de informação em 
Braille ou em formatos de fácil leitura, língua gestual e a prestação de assistência e apoio 
podem assegurar às pessoas com deficiência o acesso ao trabalho, ao entretenimento, a uma 
cabina de voto, aos transportes, a um tribunal, entre outros, de modo a poderem desempenhar 
um papel activo na sociedade. Sem acesso à informação nem capacidade de circular 
livremente, outros direitos das pessoas com deficiência sofrem restrições1. 

Organizações de Pessoas com Deficiência (OPD)

As OPD têm um papel crucial a desempenhar na inclusão das pessoas com deficiência, 
devendo por isso ser apoiadas tanto pelas autoridades nacionais como pelos mecanismos de 
ajuda ao desenvolvimento. O apoio ao movimento em defesa das pessoas com deficiência em 
países ACP resume-se, muitas vezes, a uma questão de financiamento. A formação de pessoas 
com e sem deficiência em gestão e liderança deve fazer parte dos programas de 
desenvolvimento para assistência às OPD2.

Uma verdadeira "inclusividade" advém da representação e da participação política, enquanto 
eleitores e representantes eleitos. As pessoas com deficiência têm de tornar-se participantes 
activos na sociedade para serem reconhecidas como cidadãos plenos e influenciarem as 
políticas que lhes dizem respeito. Cidadãos dotados de poderes, competências e educação são 
uma mais-valia para um país, reduzindo as perdas económicas que decorrem da exclusão das 
pessoas com deficiência3. 

                                               
1 A Etiópia e o Uganda têm políticas activas aplicáveis à nova edificação e todos os ministérios devem incluir 
questões relacionadas com a deficiência nas respectivas agendas de trabalho. É um exemplo que outros países 
deveriam seguir.
2 A Assembleia Parlamentar Paritária deveria participar na organização de um fórum de OPD nos países ACP 
que promovesse o intercâmbio de conhecimentos sobre planos nacionais e regionais existentes em matéria de 
deficiência, de ensinamentos retirados da Reabilitação Baseada na Comunidade e de boas práticas.
3 Vários países promovem quotas para cargos públicos, como é o caso do Uganda e da África do Sul; neste 
último país, 2% de todos os cargos públicos têm de ser ocupados por pessoas com deficiência. É mais um 
exemplo que deveria ser aplaudido e reproduzido em todos os países em desenvolvimento.
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Papel da UE

A União Europeia não tem uma política em matéria de desenvolvimento inclusivo1. Tendo em 
conta o artigo 32.º da CDPD, a União Europeia deveria reconhecer as experiências positivas 
de inclusão e defesa da deficiência na cooperação internacional entre OPD, ONG, 
organizações do sector privado e autoridades públicas, bem como apoiar sistemas de 
aprendizagem transfronteiriços ou sistemas de aprendizagem entre pares2. 
São muitas as questões que o presente relatório tenciona abordar, a saber:

 Os projectos comuns e da União Europeia deveriam ser verificados antes de 
receberem a respectiva autorização, de forma a assegurar que a questão da deficiência 
está devidamente contemplada. 

 A Comissão Europeia deveria realizar um estudo sobre as práticas de outros doadores 
internacionais no domínio da inclusão da deficiência nas políticas de 
desenvolvimento3. 

 A União Europeia deveria introduzir um código semelhante ao de Inclusão da 
Deficiência da USAID, a par de apoio e formação do pessoal das delegações da UE.

 A União Europeia deveria envolver as pessoas com deficiência e as respectivas 
organizações representativas na assistência que presta à sociedade civil e nos seus 
projectos de promoção do acesso à justiça4. 

 Os projectos de infra-estruturas financiados pela União Europeia deveriam ser 
controlados de modo a garantir que têm a devida acessibilidade.

 As delegações da União Europeia em países terceiros deveriam ser construídas ou 
remodeladas de modo a poderem acolher pessoas com deficiência. 

 Os governos dos países ACP deveriam ser igualmente incentivados a elaborar um 
plano para a deficiência como complemento aos respectivos planos de 
desenvolvimento nacional de modo a integrar a questão da deficiência.

 A União Europeia deveria promover políticas de inclusão em todos os fóruns 
internacionais e da ONU relevantes. A questão da deficiência, actualmente ausente de 
muitos debates internacionais de alto nível5, deve assumir uma posição de maior 
destaque na agenda política. 

No que diz respeito à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, importa prever um 
mecanismo de acompanhamento que assegure a aplicação das resoluções adoptadas.

                                               
1 Em documentos não vinculativos, como a nota de orientação da UE sobre deficiência e desenvolvimento 
dirigida às delegações e serviços da União Europeia, promove-se uma abordagem dupla à inclusão: integração 
transversal da deficiência em todos os sectores e projectos e apoio específico a pessoas com deficiência.
2 A Estratégia da UE para a Deficiência de 2010-2020 assumiu alguns compromissos no apoio da União 
Europeia às pessoas com deficiência através das suas relações externas, devendo os mesmos ser reforçados e 
executados.
3 Os projectos de auxílio da União Europeia deveriam procurar aprender com as abordagens adoptadas por outros 
doadores de vulto neste domínio como, por exemplo, USAID, GTZ e AusAid. 
4 Na Zâmbia, o governo nacional foi levado a tribunal porque os novos edifícios governamentais não tinham a 
devida acessibilidade e, por conseguinte, estavam a ser negados os direitos que assistem aos cidadãos com 
deficiência à luz da Constituição.
5 Por exemplo, a Agenda da OCDE ou Rio+20.


