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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES

Ter um emprego é fundamental para as nossas vidas. É essencial para poder tomar parte em 
interações humanas, adquirir os meios financeiros necessários para levar uma vida feliz e 
saudável, realizar o nosso potencial humano e fazer parte da nossa sociedade. Contudo, a nós, 
as pessoas com deficiência, privam-nos sistematicamente do nosso «direito de trabalhar»1, 
que goza de proteção e é fomentado ao abrigo de vários documentos internacionais em 
matéria de direitos humanos e da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, excluindo-nos do 
mercado de trabalho. Em toda a União Europeia, os empregadores preferem muitas vezes 
pagar uma multa a empregar-nos. 

São poucas as estatísticas oficiais sobre as pessoas com deficiência e, em grande parte, não 
são desagregadas por tipo de deficiência, como por exemplo a raça/origem étnica e a 
orientação sexual, não havendo praticamente quaisquer dados sobre o tipo de emprego a que 
pessoas com deficiência têm acesso. Ainda assim, sabemos o seguinte: apenas 50,6 % das 
pessoas com deficiência estão empregadas (48,3 % das mulheres e 53,3 % dos homens), em 
comparação com 74,8 % das pessoas sem deficiência2. As estatísticas mais recentes 
disponíveis revelam que apenas 20,7 % das mulheres com deficiência trabalham a tempo 
inteiro, comparando com 28,6 % dos homens com deficiência3. No entanto, estes números 
não revelam o número de pessoas empregadas no mercado de trabalho aberto e excluem as 
pessoas com deficiência que vivem em instituições, para as quais a probabilidade de ter um 
emprego ou de serem integradas na comunidade, seja de que forma for, é bem mais reduzida. 
Mais abaixo, poderá encontrar dados suplementares.

É evidente que o emprego não é o único domínio em que a discriminação contra nós, as 
pessoas com deficiência, é generalizada. Mas é certamente um domínio em que, se a 
igualdade de direitos e de oportunidades for salvaguardada, tal poderá dar azo a mudanças 
transformadoras, tanto para as pessoas com deficiência afetadas, como para toda a sociedade.

As nossas sociedades não são homogéneas. Todos nós temos identidades, capacidades, 
conhecimentos e competências diferentes e na União Europeia – que se vangloria de se 
encontrar na linha da frente da luta pelos direitos fundamentais –, a igualdade e a não 
discriminação de todos deveriam estar asseguradas, nomeadamente para as pessoas com 
deficiência, que constituem um grupo heterogéneo de pessoas com identidades diferentes 
coexistentes e as mais variadas capacidades.

Não obstante, apesar de todos os valores e Tratados que estabelecemos de comum acordo, as 
nossas minorias, nomeadamente as pessoas com deficiência, encontram-se ainda numa 
situação de privação generalizada e sistémica dos seus direitos, desde a educação, o acesso à 
justiça, o acesso aos direitos em matéria de saúde sexual e reprodutiva, até ao direito a viver 
de forma independente e sem violência nem abuso, a ter um nível de vida e proteção social 
adequados, entre outros. Está na altura de compreender que todos nós temos identidades 
múltiplas/interseccionais, que assegurar os direitos humanos não é um favor que temos de 
pedir uns aos outros, mas antes o estritamente necessário que temos de nos conceder uns aos 
outros. Somos uma sociedade caracterizada pela diversidade e essa diversidade é um valor e 
uma força que nos ajudará a estar à altura dos desafios locais e mundiais em constante 

1 Artigo 15.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
2 EU SILC 2017
3 Índice de Igualdade de Género 2019.
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evolução com que nos deparamos. Nós, as pessoas com deficiência, com todos os nossos 
talentos e todas as nossas competências, somos uma das fontes desta diversidade.

Uma das violações de direitos mais prevalecentes com que nós, as pessoas com deficiência, 
somos confrontados é o facto de nos ser negado o direito a participar. Eis por que, para a 
elaboração do presente relatório, a relatora solicitou às pessoas com deficiência, bem como às 
organizações que as representam, que dessem o seu contributo durante uma série de debates 
que tiveram lugar em junho e julho deste ano, bem como durante o processo de redação 
propriamente dito que decorreu em agosto e setembro. Além disso, como é nossa firme 
convicção de que é necessário tornar acessível às pessoas com deficiência não só o processo 
de elaboração do nosso relatório, mas também o seu resultado final, incluímos igualmente no 
nosso relatório uma parte de leitura fácil. Estamos gratos a Aurelie Baranger, Christian 
Takow, Helen Portal, Fanny Lamon e Soufiane El Amrani por terem elaborado a versão de 
leitura fácil.

A relatora gostaria de manifestar a sua gratidão aos colegas que participaram nas consultas 
das partes interessadas, nomeadamente a: 

 Aurelie Baranger e Christian Takow, da organização Autismo Europa, 
 Claudia Rustige e Klaus Meyer zu Brickwedde, da «Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen», 
 Lars Bosselmann e Antoine Fobe, da União Europeia de Cegos, 
 Marine Uldry e Haydn Hammersley, do Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência, 
 Natasa Kokic e Frank Sioen, da Rede Europeia para a Vida Independente, 
 Mark Wheatley e Jorge Crespo Garcia, da União Europeia de Surdos, 
 Helen Portal, da «Inclusion Europe», 
 Renee Jopp e Hildur Onnudottir, da Federação Internacional de Espinha Bífida e 

Hidrocefalia, e
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund e Jonas Bull, da «Mental Health Europe». 

Graças aos conhecimentos e à experiência que partilharam relativamente às preocupações e 
aos desafios mais prementes que se colocam às pessoas com deficiência e às violações dos 
direitos com que estas se deparam frequentemente, indicando boas práticas e políticas 
sustentáveis e propondo alterações que gostariam de ver concretizadas em matéria de política 
e legislação da UE, conseguimos ficar com uma imagem mais clara da situação no terreno e 
elaborar uma lista mais exaustiva de reivindicações.

A relatora gostaria também de expressar o seu agradecimento e apreço à Dra. Jone Elizondo 
Urestarazu, representante da Equinet, que partilhou connosco os seus conhecimentos 
preciosos sobre os aspetos jurídicos e os instrumentos de combate à discriminação relacionada 
com o emprego que as pessoas com deficiência enfrentam nos Estados-Membros da UE, bem 
como a dois distintos juristas em matéria de deficiência oriundos do meio académico, o 
Professor Delia Ferri da Universidade Nacional da Irlanda Maynooth e o Professor Mark 
Priestley, da Universidade de Leeds, que tiveram a amabilidade de partilhar os seus 
conhecimentos e as suas propostas em matéria de proteção dos direitos das pessoas com 
deficiência. Além disso, a relatora gostaria de agradecer à Rede Europeia contra o Racismo 
(ENAR), à Rede Europeia das Organizações de base dos Roma (ERGO), à ILGA-Europa e à 
Plataforma de Cooperação Internacional em matéria de Migrantes sem Documentos (PICUM) 
pelo envio dos seus contributos escritos, em que chamam a atenção para as questões 
relacionadas com a discriminação interseccional. Por último, a relatora está grata pela 
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oportunidade que teve de consultar os peritos da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia a respeito da utilização e da recolha de dados em matéria de igualdade.

Todos estes colegas partilharam da nossa opinião de que ter um emprego é fundamental para 
as nossas vidas. Tal como alguns deles mencionaram: «Ter um emprego gratificante é, sem 
dúvida, uma das expressões mais poderosas de inclusão. É bom, tanto para a pessoa 
empregada como para os colegas, que veem como funciona a inclusão!»4; «A educação e o 
emprego são cruciais para viver de forma independente.»5; «Ter trabalho e emprego equivale 
a ser membro de pleno direito da sociedade e ser um colega e não um beneficiário de 
prestações sociais. As pessoas definem-se pelo seu trabalho e pelo contributo útil para a vida 
profissional.»6; «Num mundo ideal, o trabalho e o emprego seriam sinónimos de autonomia, 
independência e inclusão plena na sociedade. Penso que é para isto que devemos lutar.»7

A relatora espera que, num futuro próximo, estejamos em condições de ver os benefícios que 
decorrem da existência de locais de trabalho inclusivos e de viver numa sociedade inclusiva, e 
que, em conjunto, ponhamos em prática o lema oficial da UE «Unida na diversidade». No 
entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Esperamos que todos nos ajudem a atingir 
este objetivo.

 Versão de leitura fácil

Este é um relatório do Parlamento Europeu.
O Parlamento Europeu é um local em que são tomadas decisões importantes 
para a União Europeia.

A União Europeia é um grupo de 27 países.
Chamamos-lhe UE.
Estes países uniram-se para serem mais fortes politica e economicamente.

A UE faz leis e toma medidas sobre assuntos importantes para os cidadãos 
desses países.

Este relatório trata da situação laboral das pessoas com deficiência.

Demasiadas pessoas com deficiência não têm emprego na União Europeia.
Devido à sua deficiência, tratam-nas pior do que as outras pessoas.
Chama-se a isto «discriminação».

É por isso que não podem pertencer à comunidade.
É por isso que são mais pobres.
É por isso que não podem demonstrar a sua inteligência e os seus talentos.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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Demasiadas pessoas com deficiência só têm emprego numa oficina protegida.
As oficinas protegidas são locais onde as pessoas com deficiência são separadas 
das outras pessoas para trabalhar. 
Isto quer dizer que não têm nenhuns colegas sem deficiência.
Isto quer dizer que ganham menos e que têm menos direitos do que as pessoas 
sem deficiência.

Os problemas das mulheres com deficiência são ainda maiores.
Para as mulheres com deficiência é mais difícil encontrar um emprego do que 
para os homens com deficiência.
As mulheres com deficiência ganham menos do que os homens com 
deficiência. 

As mulheres com deficiência são muitas vezes vítimas de assédio e abuso 
sexual.
«Assédio sexual» é quando uma pessoa obriga outra pessoa a falar de sexo ou 
lhe solicita atos sexuais. 
«Abuso» é quando alguém nos maltrata. 

As pessoas com deficiência podem também ter dificuldade em encontrar e 
conservar um emprego quando são pessoas de cor ou de uma cultura diferente. 
Por exemplo, uma pessoa de etnia cigana com deficiência é muitas vezes mais 
pobre do que outras pessoas com deficiência. 

As pessoas com deficiência com uma orientação sexual diferente também são 
vítimas de maior discriminação.
Estas pessoas podem sentir maior dificuldade em encontrar um emprego e pode 
acontecer que sejam maltratadas no trabalho. 

Queremos mudar esta situação.
Redigimos este relatório com a ajuda de pessoas com deficiência.
Exigimos que muita coisa mude na Europa. 

São estas as mudanças que queremos: 

Queremos uma quota de deficiência na União Europeia. 
Uma quota é quando um número mínimo de pessoas com deficiência trabalha 
numa empresa. 
Isto quer dizer que todas as grandes empresas terão de empregar pessoas com 
deficiência. 

Queremos que as empresas procedam a adaptações razoáveis. 
Isto quer dizer que as empresas devem fazer mudanças para que as pessoas com 
deficiência possam trabalhar lá.

Queremos que as pessoas com deficiência tenham ajuda para encontrar um bom 
emprego. 
Queremos que as pessoas com deficiência sejam apoiadas para poderem fazer 
bem o seu trabalho. 
Queremos que as pessoas que prestam esse apoio possam acompanhar as 

4 Lars Bosselmann, União Europeia de Cegos
5 Senada Halilcevic, «Inclusion Europe»
6 Claudia Rustige, «Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.»
7 Marine Uldry, Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência 
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pessoas com deficiência enquanto estas precisarem de ajuda.

Queremos que as pessoas com deficiência não percam as suas prestações de 
deficiência se começarem a trabalhar.
«Prestações de deficiência» é o dinheiro que uma pessoa com deficiência recebe 
do Estado porque tem uma deficiência. 
Queremos que as pessoas com deficiência recebam o mesmo que as pessoas 
sem deficiência que fazem o mesmo trabalho. 
Queremos que as pessoas com deficiência se sintam seguras no local em que 
trabalham.

Queremos uma sociedade em que as pessoas com deficiência sejam úteis.
Isto quer dizer que reconhecemos o seu talento e o seu grande empenho no 
trabalho.
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SITUAÇÃO LABORAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
EM NÚMEROS

A fim de dar a conhecer as repercussões graves decorrentes do tratamento desigual e da 
discriminação de que são alvo as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a relatora 
pretende chamar a sua atenção para os mais recentes resultados de inquéritos e estudos 
disponíveis que revelam também a heterogeneidade e a diversidade no seio deste grupo: 

A taxa de desemprego das pessoas com deficiência (17,1 %) é quase duas vezes superior à 
da população em geral (10,2 %)8, e o período em que as pessoas com deficiência estão 
desempregadas é mais longo do que quando estão em causa pessoas sem deficiência, 
independentemente das qualificações.

A taxa de desemprego dos jovens com deficiência (grupo etário 16-24) é a mais elevada, com 
24,9 % dos jovens desempregados, em comparação com 16,6 % da população em geral, facto 
que está indissociavelmente ligado às possibilidades de acesso ao ensino9.

As mulheres com deficiência, que representam 16 % da população total de mulheres e 60 % 
da população total de pessoas com deficiência na UE, continuam a ser vítimas de 
discriminações múltiplas e interseccionais em todos as áreas da vida. Apenas 20,7 % das 
mulheres com deficiência trabalham a tempo inteiro, comparado com 28,6 % dos homens 
com deficiência10. A taxa de inatividade económica das mulheres com deficiência é superior a 
dois terços da população total de mulheres em idade ativa (16-64 anos).

Há mais de 30 milhões de pessoas cegas e com visão parcial em toda a Europa. A taxa 
média de desemprego destas pessoas é de 75 % , sendo até mesmo superior para as mulheres, 
conduzindo à sua exclusão social e votando-as à pobreza11.

Há cerca de um milhão de utilizadores de língua gestual para surdos na UE e 51 milhões 
de pessoas com deficiência auditiva, muitos das quais são também utilizadoras de língua 
gestual12. O desemprego destas pessoas é insuficientemente declarado e objeto de uma 
investigação inadequada.

Há cerca de sete milhões de pessoas com deficiência intelectual na UE, sendo o nível de 
emprego destas pessoas consideravelmente baixo13.

Segundo estimativas, em toda a Europa, apenas cerca de 10 % das pessoas com distúrbios do 
espetro do autismo estão empregadas, principalmente em empregos a tempo parcial e mal 
remunerados, em posições subqualificadas ou num contexto protegido14. 

29,5% das mulheres e 27,5 % dos homens15 com deficiência correm risco de pobreza e de 
exclusão social na UE, em comparação com os 22,4% de toda a população. As pessoas com 
deficiência são mais suscetíveis de enfrentar situações de pobreza no trabalho do que as 

8 EU-SILC 2017.
9 ANED 2019.
10 Índice de Igualdade de Género 2019
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html#def_1_15. 
13 «Inclusion Europe».
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf. 
15 EU-SILC, 2018.

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html.#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf.
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pessoas sem deficiência (11% contra 9,1%)16 devido aos custos adicionais da sua deficiência 
– relacionados, nomeadamente, com cuidados de saúde e apoio logístico e humano –, ao facto 
de auferirem menos do que os seus colegas com funções equivalentes e de terem menos 
probabilidades de obter uma promoção17, bem como à perda de prestações de deficiência 
durante o exercício de uma atividade profissional. O risco de pobreza torna-se mais evidente 
para quem declara níveis mais graves de deficiência.

Um número desproporcionado de pessoas com deficiência são pessoas sem-abrigo18, 
verificando-se um risco acrescido de as pessoas com deficiência se tornarem sem-abrigo19.

Devido aos efeitos cumulativos da discriminação interseccional, parte-se do princípio de que 
as pessoas de etnia cigana com deficiência enfrentam mais obstáculos, se encontram numa 
situação caracterizada por uma maior taxa de desemprego, uma pobreza mais acentuada e um 
menor acesso à educação e aos serviços do que os ciganos sem deficiência20.

Às pessoas LGBTI com deficiência colocam-se ainda mais obstáculos ao emprego: 16 % 
destas pessoas relatam que lhes são recusados empregos ou promoções devido à sua 
identidade, contra 10 % do pessoal LGBTI em geral. Um em cada quatro pessoas LGBTI com 
deficiência foi objeto de observações depreciativas e vítima de intimidação e abusos, tendo a 
sua orientação sexual sido revelada sem o seu consentimento21.

Um inquérito recente realizado à escala da UE com pessoas com deficiência mostra que 96 % 
delas consideram que o acesso ao mercado de trabalho aberto é inadequado ou deve ser 
melhorado, apenas 10 % consideram que a legislação existente é adequada para proteger as 
pessoas com deficiência contra a discriminação no mercado de trabalho aberto e 18 % não 
tinham conhecimento da existência de legislação no seu país que os protegesse contra a 
discriminação22. 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf. 
17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf.
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf. 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-
practice%E2%80%8B. 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities. 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf. 
22 O inquérito foi realizado pela ENIL.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf.
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf.
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf.
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B.
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B.
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities.
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a execução da Diretiva 2000/78/CE do Conselho que estabelece um quadro geral 
de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional à luz da CNUDPD
(2020/2086(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(Carta),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD), bem como a sua entrada em vigor em 21 de janeiro de 2011, 
em conformidade com a Decisão do Conselho 2010/48/CE, de 26 de novembro de 2009, 
relativa à celebração, pela Comunidade Europeia, da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

– Tendo em conta as observações gerais do Comité CDPD das Nações Unidas sobre a 
aplicação da CNUDPD, nomeadamente a Observação Geral n.º 2 (2014), de 
22 de maio de 2014, sobre a acessibilidade, a Observação Geral n.º 3 (2016), de 
26 de agosto de 2016, sobre as mulheres e as raparigas com deficiência, a Observação 
Geral n.º 5 (2017), de 27 de outubro de 2017, sobre o direito a viver de forma 
independente e a ser incluído na comunidade, bem como a Observação Geral 
n.º 6 (2018), de 26 de abril de 2018, sobre a igualdade e a não discriminação,

– Tendo em conta as observações finais do Comité CDPD das Nações Unidas, de 
2 de outubro de 2015, sobre o relatório inicial da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 das 
Nações Unidas) e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul),

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS),

– Tendo em conta o objetivo da Estratégia Europa 2020 relativo à luta contra a pobreza e 
a exclusão social,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
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profissional (Diretiva relativa à igualdade no emprego),

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de diretiva do Conselho que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação sexual (COM(2008)0426), bem como a posição 
do Parlamento, de 2 de abril de 200923, sobre a matéria,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de outubro de 2016, relativa à acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis 
de organismos do setor público,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril de 2019, relativa aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços,

– Tendo em conta os regulamentos que estabelecem as regras relativas aos programas de 
financiamento da UE no âmbito do quadro financeiro plurianual, nomeadamente o 
Fundo Social Europeu (FSE), a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), o Programa Erasmus e o Fundo para uma 
Transição Justa, que prestam assistência financeira da UE para melhorar a situação das 
pessoas com deficiência,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de novembro de 2010, intitulada 
«Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: Compromisso renovado a favor de 
uma Europa sem barreiras» (COM(2010)0636) (Estratégia para a Deficiência),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 
2 de fevereiro de 2017, intitulado «Progress Report on the implementation of the 
European Disability Strategy 2010-2020» (Relatório intercalar sobre a aplicação da 
Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020) (SWD(2017)0029),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 22 de junho de 2018, relativa às 
normas aplicáveis aos organismos para a igualdade de tratamento24,

– Tendo em conta o projeto-piloto da Comissão de 2013 sobre um cartão europeu de 
deficiente,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de julho de 2020, sobre os direitos das pessoas 
com deficiência intelectual e suas famílias durante a crise de COVID-1925,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de junho de 2020, sobre a Estratégia Europeia 

23 JO C 137 E de 27.5.2010, p. 68.
24 JO L 167 de 4.7.2018, p. 28.
25 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0183.
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para a Deficiência pós-202026,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de novembro de 2018, sobre a situação das 
mulheres com deficiência27,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de novembro de 2017, sobre a aplicação da 
Estratégia Europeia para a Deficiência28, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de julho de 2016, sobre a aplicação da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
especial no que se refere às observações finais do Comité CDPD das Nações Unidas29, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2015, sobre a lista de questões 
aprovada pelo Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas 
relativamente ao relatório inicial da União Europeia30,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-202031,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de maio de 2009, sobre a inclusão ativa das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho32,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 17 de junho de 1988, sobre as línguas gestuais 
das pessoas com deficiência auditiva33, de 18 de novembro de 1998, sobre as línguas 
gestuais34 e, de 23 de novembro de 2016, sobre as línguas gestuais e os intérpretes 
profissionais de língua gestual35,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências36,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de janeiro de 2019, sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia em 201737,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de setembro de 2016, sobre a aplicação da 
Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um 
quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional38,

26 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0156.
27 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0484.
28 JO C 356 de 4.10.2018, p. 110.
29 JO C 101 de 16.3.2018, p. 138.
30 JO C 353 de 27.9.2016, p. 41.
31 JO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.
32 JO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
33 JO C 187 de 18.7.1988, p. 236.
34 JO C 379 de 7.12.1998, p. 66.
35 JO C 224 de 27.6.2018, p. 68.
36 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0054.
37 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0032.
38 JO C 204 de 13.6.2018, p. 179.
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– Tendo em conta os estudos pertinentes do seu Departamento Temático A, em especial o 
estudo intitulado «Discrimination and Access to Employment for Female Workers with 
Disabilities» (Discriminação e acesso ao emprego para trabalhadores do sexo feminino 
com deficiência), de 2017, e o estudo intitulado «Reasonable Accommodation and 
Sheltered Workshops for People with Disabilities: Cost and Returns of Investments» 
(Adaptações razoáveis e oficinas protegidas para pessoas com deficiência: custos e 
rentabilidade do investimento), de 2015,

– Tendo em conta os estudos pertinentes do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, 
em particular as avaliações de execução europeia, de 2016, intituladas «EU 
Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD)» (Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) pela União Europeia) e «The obligations of the EU public 
administration under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» 
(As obrigações da administração pública da UE ao abrigo da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência),

– Tendo em conta o volume crescente de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia sobre a interpretação da Diretiva 2000/78/CE,

– Tendo em conta os relatórios anuais de 2018 e de 2019 da Provedora de Justiça 
Europeia,

– Tendo em conta os inquéritos estratégicos da Provedora de Justiça Europeia sobre a 
forma como a Comissão assegura que pessoas com deficiência possam aceder aos seus 
sítios web (OI/6/2017/EA), a forma como a Comissão trata as pessoas com deficiência 
no âmbito do Regime Comum de Seguro de Doença do pessoal da UE (OI/4/2016/EA) 
e a sua decisão no inquérito conjunto relativo aos casos 1337/2017/EA e 1338/2017/EA 
sobre o acesso dos candidatos com deficiência visual aos procedimentos de seleção 
organizados pelo Serviço Europeu de Seleção do Pessoal para recrutar funcionários da 
UE,

– Tendo em conta o inquérito de iniciativa da Provedora de Justiça Europeia relativo ao 
respeito dos direitos fundamentais na execução da política de coesão da UE 
(OI/8/2014/AN),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Definição 
da agenda da UE relativa aos direitos das pessoas com deficiência 2020-2030»,

– Tendo em conta os relatórios temáticos da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seus boletins sobre a pandemia de coronavírus,

– Tendo em conta a Coletânea das melhores práticas para a recolha de dados relativos à 
igualdade e as Orientações sobre a melhoria da recolha e utilização de dados relativos à 
igualdade (Orientações sobre dados relativos à igualdade) elaboradas pelo Subgrupo 
sobre dados relativos à igualdade do Grupo de Alto Nível da UE sobre não 
discriminação, igualdade e diversidade,

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu para a Igualdade 
de Género,
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– Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos,

– Tendo em conta os relatórios e as recomendações das organizações representativas das 
pessoas com deficiência, em especial a Autismo Europa, a «Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen», a União Europeia de Cegos, o Fórum Europeu das Pessoas com 
Deficiência, a Rede Europeia para a Vida Independente, a União Europeia de Surdos, a 
«Inclusion Europe», a Federação Internacional de Espinha Bífida e Hidrocefalia e a 
«Mental Health Europe», bem como os relatórios e as recomendações da Equinet e dos 
académicos que desenvolvem o seu trabalho no domínio dos direitos das pessoas com 
deficiência,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 
e o anexo 3 da decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 
sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros 
e da Comissão das Petições,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A9-0000/2020),

A. Considerando que às pessoas com deficiência é negado o direito de trabalhar em pé de 
igualdade com as outras pessoas;

B. Considerando que as pessoas com deficiência são vítimas de discriminação com base na 
intersecção entre a sua deficiência e o género, a raça, a etnia, a idade, a religião ou a 
crença, a orientação sexual, o estatuto migratório e a origem socioeconómica;

C. Considerando que a CNUDPD é vinculativa para a UE, as suas instituições e os seus 
Estados-Membros, que têm a obrigação direta de a aplicar na íntegra;

D. Considerando que a CNUDPD rejeita o modelo médico de deficiência e apoia, em vez 
disso, o modelo de deficiência baseado nos direitos humanos; que a CNUDPD exige 
igualdade inclusiva para as pessoas com deficiência;

E. Considerando que as adaptações razoáveis se centram nas necessidades específicas do 
indivíduo, ao passo que as medidas de ação positiva se aplicam a todo um grupo de 
pessoas potencialmente sujeitas a discriminação; que ambas são necessárias para 
garantir que as pessoas com deficiência também possam exercer o seu direito ao 
trabalho; que não existem orientações claras da UE em matéria de adaptações razoáveis;

F. Considerando que a Diretiva relativa à igualdade no emprego («a diretiva») se encontra 
apenas parcialmente alinhada com a CNUDPD, uma vez que não abrange o modelo de 
deficiência baseado nos direitos humanos, não aborda a questão da discriminação 
interseccional, não exige que os Estados-Membros adotem medidas de ação positiva, 
não se estende a todas as áreas da vida, não aborda a questão da liberdade de circulação, 
não exige mecanismos de acompanhamento independentes e não prevê a participação 
sistemática das pessoas com deficiência na sua monitorização nem a obrigação de 
recolher dados desagregados;
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G. Considerando que a diretiva não exige legalmente que os Estados-Membros designem 
um organismo para a igualdade de tratamento no que respeita à discriminação no 
trabalho em razão da deficiência; 

H. Considerando que se verifica a ausência de estatísticas oficiais desagregadas sobre a 
deficiência; 

I. Considerando que apenas 50,6 % das pessoas com deficiência estão empregadas, em 
comparação com 74,8 % das pessoas sem deficiência39; que as pessoas com deficiência 
que vivem em instituições ou que são consideradas incapazes de trabalhar estão 
excluídas destas estatísticas40; que estes dados não revelam o tipo, a qualidade e as 
condições de emprego; que as pessoas com deficiência fazem parte de um grupo 
heterogéneo e estão frequentemente sujeitas a discriminação interseccional, cujos 
efeitos cumulativos têm um impacto concreto no emprego;

J. Considerando que, em vários Estados-Membros, as pessoas com deficiência são 
predominantemente empregadas em oficinas protegidas, num ambiente segregado em 
que frequentemente não gozam do estatuto de trabalhador, de direitos laborais ou de um 
salário mínimo garantido, o que constitui uma violação da CNUDPD;

K. Considerando que, entre as pessoas com deficiência, 29,5 % das mulheres e 27,5 % dos 
homens41 estão em risco de pobreza e de exclusão social na UE; que as pessoas com 
deficiência são mais suscetíveis de enfrentar situações de pobreza no trabalho do que as 
pessoas sem deficiência (11 % contra 9,1 %) devido aos custos adicionais da sua 
deficiência, à perda de prestações de deficiência durante o exercício de uma atividade 
profissional e ao facto de auferirem menos do que os seus colegas com funções 
equivalentes e de terem menos probabilidades de obter uma promoção;

L. Considerando que o assédio no local de trabalho dificulta o acesso ao emprego, em 
particular para as mulheres com deficiência;

M. Considerando que a discriminação das pessoas com deficiência no que respeita ao 
emprego está correlacionada com a ausência de uma educação e uma formação 
profissional inclusivas e com a discriminação nos domínios da habitação e da saúde, 
bem como com a falta de acessibilidade; 

N. Considerando que a acessibilidade do local de trabalho, dos transportes e dos serviços 
de apoio é essencial para que as pessoas com deficiência possam exercer o seu direito 
ao trabalho;

O. Considerando que as diferentes definições de deficiência, os diversos métodos de 
avaliação e classificação da deficiência aplicados nos Estados-Membros e a ausência de 
reconhecimento mútuo do estatuto de portador de deficiência entravam a liberdade de 
circulação na UE das pessoas com deficiência;

1. Exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a reiterarem o seu empenho na 
concretização da igualdade inclusiva para as pessoas com deficiência, a aplicarem 

39 Estatísticas da UE sobre o rendimento e as condições de vida (EU-SILC), 2017.
40 Ibidem.
41 Estatísticas da UE sobre o rendimento e as condições de vida (EU-SILC), 2018.
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plenamente a CNUDPD e a intensificarem os seus esforços no sentido de criar um 
mercado de trabalho da UE inclusivo, acessível e não discriminatório para as pessoas 
com deficiência e para todos;

Em prol de um local de trabalho inclusivo e acessível

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem normas de conceção universal e 
orientações sobre a acessibilidade dos ambientes, programas, serviços e produtos;

3. Apela aos Estados-Membros para que garantam adaptações razoáveis para as pessoas 
com deficiência no local de trabalho e proporcionem formação relevante em formatos 
acessíveis aos empregadores e às pessoas com deficiência; solicita à Comissão que 
elabore orientações claras da UE em matéria de adaptações razoáveis, especificando as 
formas que estas poderão assumir em conformidade com as necessidades de cada 
pessoa, de modo a que o artigo 5.º da diretiva possa ser transposto eficazmente para a 
legislação nacional; exorta a Comissão a instaurar processos por infração se considerar 
necessário;

4. Insta os Estados-Membros a utilizarem quotas obrigatórias de diversidade no local de 
trabalho, prevendo a aplicação de sanções em caso de incumprimento, incluindo multas, 
cujo montante será investido em programas de educação inclusiva e de emprego para as 
pessoas com deficiência; insta igualmente os Estados-Membros a aplicarem planos 
anuais obrigatórios de diversidade, com metas e avaliações periódicas, e a apoiarem os 
empregadores no recrutamento de pessoas com deficiência, por exemplo, através do 
estabelecimento de uma lista facultativa de candidatos com deficiência, tendo em vista a 
sua contratação; apela aos Estados-Membros para que proporcionem formação sobre as 
normas aplicáveis;

5. Solicita às instituições da UE que deem o exemplo através da fixação de quotas de 
diversidade, da elaboração de orientações internas em matéria de adaptações razoáveis, 
da garantia de uma acessibilidade total no processo de recrutamento e no local de 
trabalho e da contratação de pessoas com deficiência a todos os níveis; exorta os 
Estados-Membros a fazerem o mesmo na sua administração pública;

6. Insta os Estados-Membros a adotarem políticas de emprego sustentáveis e inclusivas, a 
recorrerem a incentivos fiscais e a outras medidas de apoio financeiro às empresas que 
recrutem pessoas com deficiência, a apoiarem as empresas inclusivas através de 
contratos públicos e a ajudarem as empresas que aplicam medidas de ação positiva 
destinadas a combater as desvantagens interseccionais; 

7. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que ponham urgentemente em prática, 
com a participação das pessoas com deficiência, medidas para avaliar as principais 
tendências para o futuro do trabalho do ponto de vista da deficiência, e para que 
identifiquem e lancem iniciativas inclusivas pertinentes que visem a aprendizagem ao 
longo da vida e o desenvolvimento de competências por parte das pessoas com 
deficiência desde tenra idade;

8. Insta os Estados-Membros a aumentarem a capacidade dos serviços públicos de 
emprego para criar uma rede de empresas inclusivas, elaborar uma lista facultativa de 
pessoas com deficiência candidatas a emprego, e contratar técnicos de inclusão que 
façam uma avaliação individualizada das necessidades das pessoas com deficiência e 
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lhes prestem apoio, assim como assistentes de desempenho profissional para ajudar as 
pessoas com deficiência a trabalhar no mercado de trabalho aberto;

9. Exorta os Estados-Membros a apoiarem a formação de estudantes universitários nas 
áreas da conceção universal, das adaptações razoáveis e da diversidade no local de 
trabalho, com a participação das pessoas com deficiência, e a facilitarem a formação de 
técnicos de inclusão, assistentes de desempenho profissional e conselheiros 
especializados na questão da diversidade, com destaque para as especificidades das 
diferentes deficiências;

10. Solicita aos Estados-Membros que avaliem a eficácia das oficinas protegidas já 
existentes, que permitem que as pessoas com deficiência adquiram as competências 
necessárias para conseguirem emprego no mercado de trabalho aberto, assegurem que 
estas pessoas estejam vinculadas por quadros jurídicos abrangendo a segurança social, 
os salários mínimos e a não discriminação, e procedam à eliminação progressiva das 
oficinas protegidas; insta a Comissão a acompanhar este processo;

Em prol de um local de trabalho não discriminatório

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a lançarem campanhas de sensibilização em 
formatos acessíveis e em língua gestual sobre os contributos das pessoas com 
deficiência, a fim de erradicar o estigma e os preconceitos existentes em relação às 
pessoas com deficiência e combater o assédio e a exploração; 

12. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas ativas para garantir que ninguém seja 
vítima de discriminação, proporcionar adaptações razoáveis em todas as etapas do 
trabalho e assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos 
laborais e sindicais em pé de igualdade, estando protegidas da violência e do assédio, 
incluindo o assédio sexual; apela às instituições da UE para que tomem as mesmas 
medidas;

13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que colmatem as disparidades existentes 
em matéria de género, deficiência e disparidade salarial entre grupos étnicos, 
combatendo assim a discriminação salarial e o risco de pobreza no trabalho para os 
trabalhadores vítimas de discriminação interseccional;

14. Insta os Estados-Membros a não privarem as pessoas com deficiência, aquando da sua 
entrada no mercado de trabalho ou da superação de um determinado limiar de 
rendimento, das prestações de deficiência, que abrangem os custos adicionais 
relacionados com a deficiência de que são portadoras;

15. Exorta a Comissão a propor legislação vinculativa sobre as normas aplicáveis aos 
organismos para a igualdade de tratamento, dotando-os assim de um mandato mais forte 
para defender a igualdade de tratamento das pessoas com deficiência;

16. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que harmonizem a definição de 
deficiência e garantam o reconhecimento mútuo do estatuto de portador de deficiência 
em todos os Estados-Membros, de modo a assegurar a livre circulação das pessoas com 
deficiência e o exercício dos direitos de cidadania da UE;

17. Solicita à Comissão que estenda a utilização do cartão europeu de deficiente a todos os 
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Estados-Membros e amplie o seu âmbito de aplicação para que possa ser utilizado para 
o reconhecimento do estatuto de portador de deficiência de uma pessoa e para o acesso 
a serviços em toda a UE;

Outras ações específicas e integração dos direitos das pessoas com deficiência

18. Insta a Comissão a colocar uma tónica especial no emprego no âmbito da Estratégia 
Europeia para a Deficiência pós-2020, por forma a cobrir todas as disposições da 
CNUDPD, a estabelecer objetivos vinculativos em matéria de diversidade no local de 
trabalho, a combater a discriminação interseccional e a verificar a eficiência da 
estratégia, com a participação das pessoas com deficiência; exorta a Comissão a propor 
medidas para combater os desafios relacionados com a COVID-19 e as violações dos 
direitos das pessoas com deficiência;

19. Apela à recolha de dados relacionados com a deficiência à escala da UE, desagregados 
por género, idade, tipo de deficiência, raça/origem étnica, orientação sexual, etc., com 
uma abordagem baseada nos direitos humanos, que inclua as pessoas com deficiência 
até agora excluídas das estatísticas;

20. Solicita a todas as instituições da UE e aos Estados-Membros que estabeleçam uma 
estreita cooperação com as pessoas com deficiência e as suas organizações 
representativas, e garantam a sua participação acessível e significativa em todas as fases 
da legislação e dos programas relevantes, incluindo os gerais;

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a integrarem os direitos das pessoas com 
deficiência em todas as propostas relacionadas com o emprego;

22. Exorta a Comissão, em particular o Grupo de Trabalho para a Igualdade, e os 
Estados-Membros a integrarem sistematicamente os direitos das pessoas com 
deficiência, dedicando especial atenção às pessoas vítimas de discriminação 
interseccional; 

23. Solicita ao Conselho que adote a proposta de diretiva horizontal relativa à luta contra a 
discriminação, estendendo assim a proteção das pessoas com deficiência a outros 
domínios para além do emprego; 

24. Insta a Comissão a assegurar que os fundos da UE respeitem as normas internacionais e 
da UE em matéria de direitos humanos e não apoiem quaisquer medidas ou programas 
que contribuam para a segregação, bem como a garantir que as ações financiadas pela 
UE cheguem às pessoas com deficiência e garantam a sua participação ativa;

°

° °

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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