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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação das mulheres com deficiência na União Europeia 
(2006/2277(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 
pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 13 de Dezembro de 2006, 

– Tendo em conta o Manifesto das Mulheres com Deficiência da Europa, do Fórum 
Europeu da Deficiência, de 22 de Fevereiro de 1997,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Igualdade de oportunidades para as 
pessoas com deficiência: Plano de Acção Europeu (COM(2003)0650),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-..../2006),

A. Considerando que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência reconhece que as mulheres e as jovens com deficiência se encontram
frequentemente expostas, dentro e fora de casa, a um maior risco de violência, a lesões ou 
a abuso, ao abandono ou a um tratamento negligente, a maus tratos ou à exploração,

B. Considerando que as pessoas com deficiência constituem um grupo que se caracteriza por 
uma grande diversidade e heterogeneidade,

C. Considerando que as Instituições Europeias, assim como as autoridades nacionais e 
regionais, devem promover acções destinadas a tornar a igualdade das pessoas real e 
efectiva,

D. Considerando que as mulheres com deficiência sofrem uma dupla discriminação: por 
serem mulheres e por serem deficientes,

E. Considerando que a igualdade de tratamento é um direito fundamental,

1. Convida a Comissão e os Estados-Membros a procurarem eliminar os obstáculos e 
barreiras existentes de modo a facilitar a participação das mulheres e das jovens na vida 
política, cultural, social e laboral;

2. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que encorajem o progresso das mulheres com 
deficiência nos domínios da vida social e laboral em que a sua presença ainda é 
insuficiente;

3. Salienta a importância de procurar integrar, desde a infância, as pessoas afectadas por 
qualquer tipo de deficiência;

  
1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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4. Considera que existe uma relação entre a deficiência e o grau de ensino alcançado, o que 
tem posteriormente repercussões nos níveis de actividade laboral;

5. Expressa a sua preocupação com o facto de serem as mulheres com deficiência as que têm 
mais baixos níveis de estudos, o que as leva a ter maiores dificuldades para encontrar um 
trabalho;

6. Considera que, devido à especificidade de cada caso, é necessário introduzir o conceito de 
"flexibilidade" nos temas relacionadas com a deficiência, a fim de que as políticas possam 
adaptar-se a cada situação;

7. Convida a Comissão e os Estados-Membros a ter em conta, na formulação de políticas e 
no estabelecimento de ajudas, a situação das mulheres que têm a seu cargo pessoas com 
deficiência;

8. Considera necessário propor medidas de apoio às mulheres que têm a seu cargo pessoas 
com deficiência, o que, em muitos casos, exige dedicação plena e não lhes permite viver 
normalmente a vida quotidiana;

9. É de opinião que um dos principais objectivos da União Europeia deveria consistir na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e das suas famílias;

10. Destaca o papel das crianças de ambos os sexos e da sua educação, pois representam o 
futuro, e sublinha que se deve agir para que tanto as jovens com deficiência como as 
outras participem na sociedade com as mesmas oportunidades e direitos por forma a 
favorecer um ambiente de cooperação e integração;

11. Salienta a necessidade de realizar estudos e de recolher dados recentes em matéria de 
deficiência, prestando especial atenção às mulheres e às jovens, posto que existe uma 
importante carência de dados;

12. Recorda à Comissão que só com o conhecimento profundo da matéria se podem 
apresentar soluções, fornecer serviços e prestar apoio;

13. Recorda a importância dos parceiros sociais no fomento e na promoção da igualdade de 
oportunidades e no acesso ao trabalho das pessoas com deficiência;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na União Europeia existe um grande número de pessoas com deficiência que, na vida 
quotidiana, se debate com dificuldades de diverso tipo e que nem sempre pode exercer 
plenamente os seus direitos.

É pois uma necessidade de primeira ordem não só a consciencialização da sociedade para as 
dificuldades das mulheres com deficiência, mas também a adopção de medidas susceptíveis 
de permitir uma maior integração das pessoas com deficiência na sociedade, a atribuição de 
mais recursos à supressão dos obstáculos físicos e sociais e a eliminação de todas as 
discriminações relativamente às pessoas com deficiência no domínio do trabalho.

O presente relatório visa manifestar o maior apoio às aspirações e reivindicações das pessoas 
com deficiência e das suas famílias, bem como ao papel imprescindível das associações de 
pessoas com deficiência em prol de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas.

O presente relatório pretende chamar a atenção para a importância da integração social e 
educativa, desde a infância, das pessoas com deficiência.

Com o presente relatório, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
pretende sensibilizar a opinião pública europeia para o direito das pessoas com deficiência a 
serem protegidas da discriminação e a fruírem plena e equitativamente dos seus direitos; 
fomentar a reflexão e o debate sobre as medidas necessárias para promover a igualdade e o 
intercâmbio de experiências; reforçar a cooperação entre todas as partes implicadas; melhorar 
a comunicação relativa à deficiência; promover uma imagem positiva das pessoas com 
deficiência; sensibilizar para a heterogeneidade das formas de deficiência e discriminação e 
consagrar uma especial atenção à sensibilização para o direitos das crianças e dos jovens com 
deficiência à igualdade de ensino por forma a favorecer e apoiar a sua plena integração na 
sociedade e a promover o desenvolvimento de uma cooperação europeia entre os 
profissionais do ensino das crianças e dos jovens com deficiência com o objectivo de 
melhorar a integração dos estudantes de todos os graus de ensino com necessidades 
específicas nos centros ordinários ou especializados, bem como nos programas de intercâmbio 
nacionais e europeus.


