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Grupo Parlamentar

VOTO N.º 86/XIV

VOTO DE SAUDAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

Comemorou-se no dia 3 de dezembro, em todo o mundo, o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência. Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1992, o Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência é um dia de mobilização social e política para a 

garantia da efetividade dos direitos destas pessoas em todas as esferas da sociedade e para o 

tanto que há que fazer para derrubar barreiras físicas, legais e culturais para que assim possa 

ser. 

Este ano, as Nações Unidas centraram a comemoração do Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência no envolvimento destas pessoas no esforço global pelo desenvolvimento 

sustentável, aplicando a esse compromisso de inclusão o princípio que guia a ação coletiva das 

pessoas com deficiência em prol dos seus direitos: “nada sobre nós sem nós”. 

A convicção forte transmitida pela celebração do Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência é a de que a deficiência não pode constituir um entrave intransponível ao 

reconhecimento e à prática dos direitos de todos/as e que ela exige o reconhecimento e a 

prática de direitos diferenciados para estas pessoas.

Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e o respetivo Protocolo Adicional e tem vindo a adotar um quadro jurídico e um 

conjunto de políticas públicas que coloquem a pessoa com deficiência como sujeito de uma 

vida independente e com os direitos a ela inerentes. Mas há muito ainda por fazer. Subsistem 

obstáculos de diversa natureza a esses direitos e o combate de todos/as contra esses 

obstáculos é o desafio de que importa tomar consciência neste dia. 
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A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a celebração do Dia Internacional 

das Pessoas com Deficiência e reafirma o seu compromisso de assumir o reconhecimento e a 

garantia dos direitos das pessoas com deficiência como sua responsabilidade fundamental. 

Assembleia da República, 3 de dezembro de 2019.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

José Manuel Pureza; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa;

Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua;

João Vasconcelos; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro; Maria Manuel Rola;

Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins


