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Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Na Constituição da República está instituído que todas as pessoas portadoras de deficiências
físicas ou mentais gozam plenamente os mesmos direitos que os outros cidadãos
portugueses, logo, esses não podem ser privados de algum dos seus direitos pela sua
deficiência. No entanto, o que temos verificado é que ainda existem dificuldades de acesso a
determinados locais de primeira necessidade, como o posto médico, por exemplo.
Verificamos, também, que no acesso a determinados cargos nas empresas, as pessoas com
deficiências são logo colocadas de parte, ou se são admitidas, recebem salários mais baixos
do que aquilo que seria previsto. Assim, temos de garantir que estas desigualdades que
afectam moral e psicologicamente a vida das pessoas com deficiências venham a desaparecer,
assim como, colocam em causa o próprio cumprimento e respeito pela Constituição da
República Portuguesa.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar incentivos às empresas que empreguem pessoas com deficiências

2. Garantir o acesso e mobilidade a todos os locais a pessoas com deficiências
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3. Sensibilização da população quanto aos deveres de respeito pelas pessoas com
deficiências.

