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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 136.º do Regimento do Parlamento 
Europeu, sobre a inclusão e a integração dos cegos e dos deficientes visuais no mercado 
de trabalho europeu1

1. A situação dos cegos no mercado de trabalho da Europa está a tornar-se cada vez mais 
problemática, na medida em que reina um preconceito em relação às respetivas 
capacidades profissionais, que é um misto dos efeitos da crise e dos desenvolvimentos 
tecnológicos que eliminaram a necessidade, por exemplo, de telefonistas, que era um dos 
principais desempenhos em que esta categoria de pessoas era tradicionalmente 
empregada;

2.  As oportunidades de emprego para os cegos não podem resultar de esforços tendentes ao 
estabelecimento de perfis de carreira generalizados, mas deverá permitir o provimento de 
lugares em conformidade com os conhecimentos adquiridos durante a respetiva formação;

3.  A Comissão e o Conselho são, por isso, exortados a:

a. incentivar a integração dos cegos;

b. promover o desenvolvimento de novas oportunidades de emprego adaptadas às 
capacidades e aos perfis dos cegos e dos deficientes visuais na Europa;

4. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida 
ao Conselho e à Comissão.

1 Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que compõem o Parlamento, é publicada na ata, com a indicação do nome 
dos respetivos signatários, e transmitida aos seus destinatários, sem vincular o Parlamento.


