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XXII CIMEIRA IBERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E DE
GOVERNO

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A DECLARA<;AO DE 2013 COMO ANO IBERO-
AMERICANO PARA A INCLUSAO NO MERCADO LABORAL DAS PESSOAS COM

DEFICIENCIA

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos parses ibero-americanos, reunidos em
Cadis, Espanha, para a celebraceo da XXII Cimeira Ibero-Americana, nos dias 16 e 17 de
novembro de 2012, sob 0 tema "Uma relacao renovada no Bicentenario da Constltuicao de
Cadis":

Considerando que 0 Relatorio Mundial sobre Pessoas com Deficiencia da Orqanizacao
Mundial de Sauce de 2011, estima que 15% da populacao mundial, ou seja, mil milh6es de
pessoas, vivem com algum tipo de deflciencia e que cerca de 90 milh6es desse total vive na
Ibero-Arnerica.

Tendo em conta que 0 mesmo relatorlo estimou que a prevalencia de deficiencia e maior em
parses de baixa renda e que a populacao feminina tem uma maior prevalencia de deflciencia.

Reconhecendo que, em muitos dos nossos parses, as pessoas com deflciencia vivem em
condlcoes de extrema pobreza, com acesso limitado a services publlcos como a educacao e
sauce e em sltuacao de marqlnahzacao social, que se constituiu como um dos fatores
determinantes da elevada taxa de desemprego que subsiste.

Considerando que cerca de 80% das pessoas com deficiencia em idade de trabalhar esta
desempregada devido a falta de acessibilidade, bem como por falta de consctenctauzacao por
parte do setor privado sobre 0 potencial das pessoas com deficiencia.

Estando conscientes que a inclusao laboral das pessoas com deflciencia nao so garante a sua
inteqracao social, como tem efeitos positives no ambito econornlco e social que se estendem
a toda a comunidade, ja que permite aproveitar um capital humane valioso, fomentando a
coesao social e reativando a economia dos parses ibero-americanos.

Tendo em conta a Convencao 159 da Orqanlzacao Internacional do Trabalho sobre
Readaptacao Profissional e Emprego de Pessoas com Deflciencia, que reafirma 0 direito de
acesso ao trabalho para pessoas com deficiencia. em igualdade de oportunidades e de
genero.

Considerando que a Convencao das Na<;6es Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deflciencia, ratificada e em vigor nos Estados Ibero-Americanos, e em especial 0 seu artigo
27, que reconhece 0 direito das pessoas com deflciencla a trabalhar em igualdade de
condlcoes.

Reconhecendo que se torna necessario fortalecer as politicas publicas, as iniciativas e os
esforcos para garantir uma inclusao laboral plena e efetiva das pessoas com deficiencia nos
parses ibero-americanos.



Constatando que os parses ibero-americanos estao tomando medidas para eliminar as
barreiras institucionais causadas pela invisibilidade das pessoas corn deflciencia nas suas
leqislacoes,

De acordo com a proclarnacao do ana 2004 como 0 Ano Ibero-Americano das Pessoas corn
Deflcienda, durante a XIII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

Proclamam 0 ana de 2013 como 0 Ano Ibero-Americano para a Indusao Laboral das Pessoas
com Deficiencia.


