
 

 
 

A Ibero-América apresenta seu 

primeiro Programa sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência para 

melhorar a inclusão de 90 milhões de 
cidadãos 

 

 
 

• A iniciativa busca uma maior incorporação destes cidadãos em áreas como 
educação, saúde, emprego e proteção social, através de medidas legislativas, 
administrativas e financeiras. 

 
La Antigua, Guatemala, quinta-feira 15 de novembro de 2018 –A Ibero-
América lançou hoje o primeiro Programa sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência para promover a plena inclusão social, econômica e política dos 90 
milhões de pessoas que vivem com alguma deficiência na região.  
 
Na apresentação a cargo da secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, 
estiveram presentes o Rei da Espanha, Felipe VI; o presidente do Governo da 
Espanha, Pedro Sánchez; o presidente do Equador, Lenín Moreno; a vice 
presidenta da Argentina, Gabriela Michetti, o presidente de Andorra, Antoni 
Martí, e a vice presidenta do Uruguai, Lucía Topolansky. 
 
Ocorreu no marco da XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de 
Governo que tem lugar em La Antigua, Guatemala. 
 
O programa busca uma maior inclusão das pessoas com deficiência através de 
medidas legislativas, administrativas e financeiras que garantam o pleno desfrute 
e exercício de seus direitos. As ações se concentrarão em áreas como educação,  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 

 
saúde, emprego e proteção social, além de combater a discriminação destes 
cidadãos e promover seu empoderamento.  
 
“No espaço ibero-americano cabemos todas as pessoas, com nossas próprias 
caraterísticas, com nossos traços distintivos, com aquilo que nos faz aquilo que 
somos”, disse Rebeca Grynspan.  
 
Busca-se, assim, que os 22 países da Ibero-América atuem em conformidade com 
a Convenção de Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a 
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) conteúdos na 
Agenda 2030 das Nações Unidas, em particular a redução das desigualdades.  
 
O recém criado Programa Ibero-americano sobre os Direitos das Pessoas com 
deficiência é constituído por Andorra, Argentina, Costa Rica, Guatemala, 
Equador, Espanha, México, Republica Dominicana e Uruguai, é o único programa 
regional sobre deficiência no mundo.  
 
Foi possível graças à liderança destes países, o apoio da Secretaria-Geral Ibero-
americana e a assessoria do Grupo Social ONCE. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 

 
 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  
coesão social,  inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península 
Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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