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Assembleia Municipal 
 

 

SAUDAÇÃO 

Dia Internacional das pessoas com deficiência 

 

No próximo dia 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Este dia 

foi proclamado na sessão plenária das Nações Unidas de dia 14 de outubro de 1992, onde se convidam 

todos os Estados Membros a que intensifiquem os seus esforços no sentido da adoção de medidas 

eficazes e sustentáveis para melhorar a situação das pessoas que possuem deficiências. 

Este dia foi proclamado com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos relativos à 

deficiência e de mobilizar a defesa pela dignidade, direitos e bem-estar das pessoas com deficiência. 

Com a sinalização deste dia também se procura aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela 

integração das pessoas com deficiência em cada aspeto da vida política, social, económica e cultural. 

Em 2006 a Assembleia Geral da ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, tendo Portugal ratificado a mesma em 2008. A Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência constitui um marco histórico na garantia e promoção dos direitos humanos de todos os 

cidadãos e em particular das Pessoas com Deficiência resultando de um consenso generalizado da 

comunidade internacional sobre a necessidade de garantir efetivamente o respeito pela integridade, 

dignidade e liberdade individual das pessoas com deficiência e de reforçar a proibição da discriminação 

destes cidadãos através de leis, políticas e programas que atendam especificamente às suas 

características e promovam a sua participação na sociedade. 

A Convenção reafirma os princípios universais (dignidade, integralidade, igualdade e não discriminação) 

em que se baseia e define as obrigações gerais dos Governos relativas à integração das várias 

dimensões da deficiência nas suas políticas, bem como as obrigações específicas relativas à 

sensibilização da sociedade para a deficiência, ao combate aos estereótipos e à valorização das 

pessoas com deficiência. 

De acordo com o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos publicado em novembro de 2017, 

existem alguns indicadores que, ainda, devem merecer a nossa particular atenção: 

- Em 2016, foram realizadas 284 queixas de discriminação com base na deficiência; 

- A deficiência é o segundo motivo mais apontado para a discriminação em Portugal (65%) e é aquele 

onde se regista a maior diferença em relação à média da UE (+15%); 

- 99% das e dos alunos com deficiência frequentam o ensino regular, 86% dos quais em 

estabelecimentos da rede pública; 

- Entre 2011-2016 o desemprego registado aumentou 26,7% na população com deficiência (importa 

atualizar os dados dos anos 2017 e 2018), tendo descido o de curta duração; 



Página 2 de 2 

- As pessoas com deficiência inseridas em empresas privadas com mais de 10 trabalhadores/as 

representam menos de 1% do total de trabalhadores; 

- As pessoas com deficiência representam apenas 2,3% do total de trabalhadores/as da administração 

pública; 

- O maior risco de pobreza é identificado entre as pessoas com deficiência que residem em agregados 

com baixa intensidade laboral (23,1%) ou baixo rendimento (24,8%); 

- O risco de pobreza e exclusão é experienciado sobretudo em agregados com pessoas com deficiências 

graves (36,5%). 

Existe um caminho longo a percorrer pese embora os avanços que têm vindo a ser realizados nos 

últimos anos e a relevância politica que foi dada por este Governo com a criação da Secretaria de 

Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Medidas como a Prestação Social para a Inclusão e 

Modelo de Apoio à Vida Independente, que visa, essencialmente, apoiar todas as pessoas com 

deficiência que apresentam condição socioeconómica desfavorável, assim como o modelo de apoio à 

vida independente que visa garantir a igualdade de direitos, promovendo politicas públicas que 

respondam às necessidades específicas de cada pessoa, são algumas das boas medidas 

implementadas e que irão contribuir para um maior apoio às pessoas com algum tipo de incapacidade. 

Programas como o “Escola Alerta!” que já vai na 16ª edição, e desenvolvido pelo Instituto Nacional para 

a Reabilitação o qual incentiva a que estudantes desenvolvam e participem ativamente em projetos 

que promovam a construção de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da Democracia, do 

respeito pela diversidade e da defesa dos direitos humanos é um projeto com impacto e que tem tido 

continuidade. 

Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 

- Saudar todas as pessoas que possuam qualquer tipo de deficiência e incapacidade, e todos os casos 

de superação; 

- Saudar as instituições do concelho da Moita, e os seus protagonistas, que diariamente trabalham com 

a missão de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade; 

Mais se propõe a aprovação da presente SAUDAÇÃO em minuta, para imediata produção de efeitos, e 

o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos 

instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 

 

Moita, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

Aprovado por unanimidade com trinta votos a favor sendo quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um 

do PSD, um do CDS, um do PAN, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 2018. 


