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1. Quadro de direitos internacional 
 

O objetivo deste capítulo é fornecer um quadro geral Europeu e Internacional do Direito à 
educação inclusiva nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das 
Nações Unidas (Nações Unidas, 2006 [1]) e Comentário Geral 4, da Comissão dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Nações Unidas 2016a [2]). A educação inclusiva é definida pela 
Comissão dos Direitos da Criança como um conjunto de valores, princípios e práticas que visam 
uma educação significativa, efetiva e de qualidade para todos os alunos, e que defende a 
diversidade nos processos de aprendizagem e de necessidades individuais, não só de crianças 
com deficiência, mas para todos os alunos. Esta definição é apoiada pela Organização das Nações 
Unidas.  

Uma breve introdução sobre a hierarquia das normas e dos deveres do Estado em 
relação ao direito à educação 

 
A educação é um direito fundamental consagrado em muitos instrumentos internacionais de 
direitos humanos, que podem ser divididos em categorias: por um lado, aqueles com vínculo 
jurídico, uma vez que são adotados e ratificados pelos Estados-Membros. Em geral, refere-se a 
Convenções e Tratados. Por outras palavras, uma vez que um estado ratifica um Tratado, estes 
têm de o cumprir. Por outro lado, existem os documentos que, embora não tenham vínculo 
jurídico, encaram uma grande autoridade política e moral, como orientação para os Estados-
Membros. Refere-se geralmente a declarações, recomendações, relatórios e comentários 
gerais. 
 
Como direito fundamental que pertence à categoria dos direitos económicos, sociais e culturais, 
os Estados-Membros são obrigados a respeitar, proteger e cumprir na educação a realização 
progressiva deste direito. Significa que devem tomar as medidas apropriadas para a plena 
realização do direito à educação ao máximo dos seus recursos disponíveis. De igual forma, 
significa que o cumprimento de um estado, da sua obrigação de tomar as medidas apropriadas, 
é avaliado à luz dos recursos financeiros e outros à sua disposição. É importante destacar que o 
conceito de realização progressiva às vezes mal interpretado como se os Estados não tivessem 
de proteger os direitos económicos, sociais e culturais até que tenham recursos suficientes. Pelo 
contrário, os Estados Parte devem provar que estão a adotar todas as medidas necessárias para 
realizar este direito o mais rápido e eficaz possível, dentro dos limites dos recursos à sua 
disposição (Nações Unidas, 2008 [3]). 
 
Acomodações razoáveis, em contrapartida, não dependem da realização progressiva a ser 
realizada, como a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência esclarecida sobre o 
comentário geral sobre o direito à educação inclusiva: "a negação de razoável acomodação 
constitui discriminação e o dever de fornecer acomodação razoável é imediatamente aplicável 
e não está sujeita à realização progressiva "(Nações Unidas, 2016a [2]).  
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2. Nações Unidas 
O Início  
 

A noção de direito à educação inclusiva evoluiu ao longo dos anos no Organização das Nações 
Unidas (ONU). A organização reconhece este direito a todos os seres humanos desde os seus 
primeiros anos de vida e primeiros estágios de desenvolvimento, no artigo 26.º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas, 1948 [4]). A DUDH, embora sem vínculo 
jurídico, exerce grande peso político e normativo, tendo inspirado centenas de leis e 
instrumentos internacionais e nacionais de direitos humanos. A partir de 2018, o direito à 
educação é garantido em pelo menos 48 instrumentos internacionais e nacionais. 

Com a adoção da Convenção contra a Discriminação na Educação (Nações Unidas, 1960 [5]), o 
direito à educação foi, pela primeira vez, reconhecido num Tratado, mas não menciona pessoas 
com deficiência ou a educação inclusiva. O mesmo ocorre no Pacto Internacional dos Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (Nações Unidas, 1976 [6]).  

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança 
 
Posteriormente, o artigo 28.º da Convenção sobre os Direitos da Criança (Nações Unidas, 1989 
[7]) foi dedicado ao direito da educação. Apesar de partilhar os valores de uma educação 
inclusiva, a Convenção não se refere à educação como inclusiva; nem o comentário geral 1 sobre 
os objetivos da educação (Nações Unidas, 2001 [8]). As crianças com deficiência são referidas 
como um grupo discriminado em muitos sistemas de ensino, enquanto o comentário geral 9 
sobre crianças com deficiência menciona a educação inclusiva, fornecendo uma definição à 
expressão como "um conjunto de valores, princípios e práticas que visam uma educação 
significativa, efetiva e de qualidade para todos os alunos, que promova a diversidade de 
condições de aprendizagem e requisitos não só de crianças com deficiência, mas para todos os 
alunos."(Nações Unidas, 2006 [9]). Além disso, a discussão geral sobre os direitos das crianças 
com deficiência, realizada em 1997, esclareceu a diferença entre inclusão e integração na escola: 
"a inclusão de crianças com deficiência é um direito, não um privilégio. Há uma importante 
distinção entre integração e inclusão. As políticas de integração procuram mudar a criança a fim 
de a moldar à escola. A inclusão, por outro lado, procura mudar o ambiente escolar a fim de 
atender às necessidades da criança com deficiência" (Nações Unidas, 1997 [10]). 

 

Declaração de Salamanca e Enquadramento da sua Ação na área das Necessidades 
Educativas Especiais 
 
A Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das Necessidades Educativas 
Especiais (1994) incentiva todos os governos a "adotar como matéria de lei ou como política o 
princípio da educação inclusiva, admitindo todas as crianças nas escolas de ensino regular, a 
não ser que haja razões que obriguem a proceder de outro modo". Também menciona escolas 
inclusivas, afirmando que o seu princípio fundamental é: "todos os alunos aprenderem juntos, 
sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. 
Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 
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adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 
estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respetivas 
comunidades" (Nações Unidas, 1994a [11]).  

  

Comentários gerais da Comissão dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais sobre a 
questão 

A Comissão dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CESCR) também se pronunciou sobre 
o direito à educação das pessoas com deficiência no Comentário Geral 5: Pessoas com 
Deficiência, assegurando que "as pessoas com deficiência tenham acesso a uma educação de 
qualidade dentro do sistema educacional geral" (Nações Unidas, 1994b [12]). O mesmo Comité 
também adotou o Comentário Geral n º 13: o direito à educação, o qual sustenta que: 
"instituições e programas educativos têm de ser acessíveis a todos, sem discriminação, dentro 
da jurisdição do Estado" (Nações Unidas, 1999 [13]).  

Relatório final do Fórum Mundial de Educação 
 
O relatório final do Fórum Mundial de Educação representa uma mudança na abordagem desta 
questão, uma vez que se refere explicitamente ao conceito de educação inclusiva, explicando 
que "o conceito de ‘educação inclusiva’ surgiu em resposta a um consenso crescente de que 
todas as crianças têm direito a uma educação regular na sua localidade, independentemente da 
sua formação, conhecimento ou incapacidade" (Nações Unidas, 2000 [14]).  

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

Aprovada em 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Nações Unidas, 
2006a [1]) é a lei mais importante, sendo o primeiro Tratado sobre os direitos das pessoas com 
deficiência na história. Além disso, reconhece o modelo social da deficiência como o paradigma 
adequado para analisar a incapacidade, entendendo-a como uma questão de direitos humanos. 
A CDPD menciona explicitamente a educação inclusiva como a forma adequada de alcançar o 
direito à educação, sendo o primeiro instrumento com vínculo jurídico que contém uma 
referência ao conceito de uma educação inclusiva de qualidade.  

Ao longo do Comentário Geral 4, sobre o direito à educação inclusiva, a Comissão dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência elucida sobre o seu significado, esclarecendo que implica o reforço 
da capacidade do sistema educativo para chegar a todos os alunos, independentemente de ser 
uma pessoa com deficiência (Nações Unidas, 2016a [2]). Também afirma que há grandes 
desafios que impedem o cumprimento da educação inclusiva, como a discriminação com base 
na deficiência, a falta de vontade política e a implementação do modelo social da deficiência. 
Portanto, continua a ser negado o direito à educação, a milhões de pessoas com deficiência, 
sendo excluídas dos sistemas educativos comuns.  

O documento tem grande importância na promoção do direito à educação inclusiva, oferecendo 
diretrizes para os Estados Parte sobre a sua implementação. Em primeiro lugar, o Comité estabelece 
que se deve consultar e envolver ativamente as pessoas com deficiência, incluindo as crianças com 
deficiência, em todos os aspetos do planeamento, implementação, monitorização e avaliação das 
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políticas de educação inclusiva. As pessoas com deficiência e as suas famílias devem ser reconhecidas 
como parceiras e não apenas destinatários de educação. 

Destaca também que "o direito à educação inclusiva engloba uma transformação na cultura, na 
política e na prática em todos os ambientes educacionais formais e informais para acomodar as 
diferentes necessidades e identidades de cada aluno, em conjunto com o compromisso de 
eliminar as barreiras que impedem essa possibilidade. Trata-se de reforçar a capacidade do 
sistema educativo para alcançar todos os alunos. Centra-se na participação plena e efetiva, 
acessibilidade, frequência e aquisições de todos os alunos, especialmente aqueles que, por 
razões diferentes, são excluídos ou em risco de serem marginalizados. A inclusão envolve o 
acesso e o progresso na educação formal e informal de alta qualidade sem discriminação. 
Procura permitir que as comunidades, os sistemas e as estruturas combatam a discriminação, 
incluindo os estereótipos nocivos, reconhecem a diversidade, promovem a participação e 
ultrapassam as barreiras à aprendizagem e à participação para todos, centrando-se no bem-
estar e no sucesso dos alunos com deficiência. Requer uma transformação aprofundada dos 
sistemas de educação na legislação, na política e nos mecanismos de financiamento, 
administração, conceção, aplicação e monitorização da educação. " 

Acima de tudo, a educação inclusiva deve ser entendida como um direito humano fundamental 
de todos os alunos e não só, no caso das crianças, o direito de um progenitor ou cuidador. As 
responsabilidades dos pais a este respeito são subordinadas aos direitos da criança. É também 
um princípio que valoriza o bem-estar de todos os alunos, respeita a sua inerente dignidade e 
autonomia, e reconhece os requisitos individuais e a capacidade de ser efetivamente incluído e 
contribuir para a sociedade. Por fim, é o resultado de um processo de compromisso contínuo e 
pró-ativo na eliminação de barreiras que impedem o direito à educação, juntamente com 
mudanças na cultura, na política e na prática das escolas regulares para acomodar e 
efetivamente incluir todos os alunos. 

Para realizá-lo, as características principais devem ser adotadas: aproximação global dos 
sistemas; de todo o ambiente educativo; abordagem centrada na pessoa; professores apoiados; 
respeito e valor pela diversidade; ambiente favorável à aprendizagem; transições efetivas ao 
longo das diferentes fases educativas e do trabalho; reconhecimento de parcerias e da 
monitorização.  

O Comentário Geral n.º 6 sobre igualdade e não discriminação, da Comissão supracitada, 
também é relevante para a discussão. Salienta que "o fracasso de alguns Estados Partes para 
proporcionar aos estudantes com deficiência - incluindo alunos com deficiências visíveis e 
invisíveis e aqueles que experimentam múltiplas formas de discriminação ou discriminação 
intersectorial – quem não tem igual acesso à escola regular em ambiente inclusivo e de 
qualidade é discriminada" (Nações Unidas, 2018 [15]). 

 

Objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas 
 

A educação é também um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Nações 
Unidas, 2015a [16]). Especificamente, o objetivo de desenvolvimento sustentável nº. 4: garantir 
uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável visam mobilizar 
esforços para combater as desigualdades com o compromisso de vários países entre 2015 e 
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2030, sendo a educação crucial para fomentar essa mudança. Destina-se a atingir, entre outros, 
o alvo 4.5, para "em 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a igualdade 
de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para pessoas vulneráveis, incluindo 
pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situações vulneráveis". Para ajudar a 
alcançar este objetivo, a Declaração de Incheon para a Educação 2030 foi adotada em 2015, 
estabelecendo uma nova visão para a educação para os próximos quinze anos (Nações Unidas, 
2015b [17]). Em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a UNESCO 
lançou um Guia para garantir a inclusão e equidade na educação, para apoiar os países na 
incorporação de inclusão e equidade na política educacional (Nações Unidas, 2017 [18]).  

Consciente da importância de medir o progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável 
por meio de evidências baseadas em dados, as Nações Unidas estabeleceram indicadores que 
tornam possível medir o caminho do desenvolvimento. Para o alvo 4.5, há índices de paridade 
(feminino/masculino, rural/urbano, grau de riqueza inferior/superior entre outros, como o nível 
de incapacidade, povos indígenas e afetados por conflitos) para todos os indicadores de 
educação nesta lista que podem ser desagregadas. No entanto, os dados associados ao alvo 4.5 
ainda são insuficientes, como pode ser observado no gráfico abaixo:  

 

 
Source: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf 
 

Embora a Europa seja uma das regiões com a maior percentagem de dados disponíveis para os 
indicadores do objetivo 4.5, nem sequer metade dos seus países divulga esta informação. Chama 
também a atenção que não há dados disponíveis sobre as pessoas com deficiência ou os outros 
grupos do alvo, além do sexo1. 

 
1 De acordo com a informação disponível em: https://sdg-tracker.org/quality-education#targets, in 
14/03/2019.  
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Outros documentos relevantes 
 

Em 2013, o Relatório do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos foi dedicado ao direito à educação das pessoas com deficiência, em que "a educação 
inclusiva tem sido reconhecida como a modalidade mais adequada para os Estados garantirem 
a universalidade e a não discriminação ao direito à educação". Menciona também a "cláusula de 
não rejeição", segundo a qual nenhum aluno pode ser rejeitado do ensino geral com base na 
incapacidade. A cláusula referida tem efeito imediato e é reforçada como acomodação razoável.  

Finalmente, a Assembleia Geral apresentou um relatório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os direitos humanos sobre o empoderamento das crianças com deficiência para 
o uso fruto dos seus direitos humanos, inclusive através da educação inclusiva (Nações Unidas, 
2019 [19]).  Sustenta que: "a educação inclusiva exige que todo o sistema educacional seja 
disponibilizado, enquanto a cultura organizacional das escolas deverá ser transformada para 
incluir todos os alunos, incluindo aqueles com maiores exigências de suporte.  [...] Os recursos 
atualmente dedicados à educação especial devem ser disponibilizados no sistema de educação 
geral, pois as configurações segregadas são progressivamente substituídas por configurações 
inclusivas "(Nações Unidas, 2019 [19]).  

Outros documentos sobre o direito à educação no quadro das Nações Unidas que valem a pena 
mencionar: Declaração Mundial sobre educação para todos e quadro de ação para atender às 
necessidades básicas de aprendizagem (Nações Unidas, 1990 [20]), Regras Padrão sobre a 
Equidade das Oportunidades para Dessoas com Deficiência (Nações Unidas, 1993 [21]), Plano 
de Ação para a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos (Nações 
Unidas, 1995 [22]), o relatório do relator especial sobre o direito à educação das pessoas com 
deficiências (Nações Unidas, 2007 [23]) e o Relatório sobre a Igualdade e a não discriminação 
nos termos do artigo 5º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Nações 
Unidas, 2016b [24]). 

Além disso, o modelo de Qualidade de Vida, analisado em todo o Capítulo III, é um indicador 
crucial para verificar os resultados da educação inclusiva para cada aluno, bem como um guia 
para estabelecer os critérios para avaliar o progresso dos alunos (Verdugo, 2009).  

Ao todo, esses documentos permitem-nos compreender como o direito à educação inclusiva se 
desenvolveu no sistema das Nações Unidas e a sua importância para a inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade, não apenas como um direito em si, mas também como um meio para 
alcançar outros direitos.  

3. União Europeia (UE) 
 
O Direito na União Europeia: Instrumentos da Lei na União 
 

A UE é uma comunidade baseada na lei: é uma criação de lei para atingir os seus objetivos por 
via do direito. Por conseguinte, todas as medidas tomadas pela UE são fundamentadas em 
tratados aprovados por todos os seus Estados-Membros. Os tratados estabelecem os objetivos 



IE+  Curso de Treinament: Capítulo I 
Política de educação baseada nos direitos  
 
                                               

10 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001  
 
 

da UE, as regras para as instituições da UE, a forma como as decisões são tomadas e as relações 
entre a UE e os seus Estados-Membros.  

Um dos seus principais tratados relacionados com os direitos humanos é a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (União Europeia, 2000 [25]), que se refere, entre outras 
questões, às pessoas com deficiência, à não discriminação, à dignidade humana e à educação. 
As disposições da carta são dirigidas às instituições, organismos, gabinetes e agências da União, 
tendo em devida conta o princípio da subsidiariedade. Este princípio visa salvaguardar a 
capacidade dos Estados-Membros de tomar decisões, desenvolver ações e autorizar a 
intervenção da União quando os objetivos de uma ação não puderem ser alcançados pelos 
Estados-Membros, mas que possam ser atingidos ao nível da União (União Europeia [26]).  

Este princípio aplica-se ao direito à educação, porque os países da UE são responsáveis pelos 
seus próprios sistemas de educação e formação, mas a União Europeia ajuda-os a estabelecer 
objetivos conjuntos e a partilhar boas práticas sobre a questão, desempenhando um papel de 
apoio. De acordo com Art.º 165 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
a Comunidade "contribuirá para o desenvolvimento da educação de qualidade, incentivando a 
cooperação entre os Estados-Membros, através de ações como a promoção da mobilidade dos 
cidadãos, a conceção de programas de estudos conjuntos, estabelecendo redes, trocando 
informações ou através do ensino das línguas da União Europeia. " (União Europeia, 2007 [27]). 

Em 2017, o Conselho da União Europeia adotou as Conclusões sobre a Inclusão na Diversidade 
para alcançar uma Educação de Elevada Qualidade Para Todos, na qual sublinha que "a garantia 
de uma educação inclusiva de elevada qualidade deve ser analisada ao longo da vida e que 
abranja todos os aspetos da educação. Deve estar disponível e acessível a todos os alunos de 
todas as idades, incluindo os que enfrentam desafios, como os que têm necessidades especiais 
ou que têm uma deficiência, os provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, de 
origem de migrante ou de áreas geograficamente deprimidas ou zonas devastadas pela guerra, 
independentemente do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual "(União Europeia, 2017b [28]). 

No mesmo ano, a Comissão apresentou também a sua nova estratégia de apoio à escola e ao 
ensino superior de elevada qualidade, inclusiva e orientada para o futuro. As iniciativas 
destacaram o apoio da UE para ajudar os Estados-Membros e os agentes educativos a tomar as 
medidas necessárias para melhorar as oportunidades para todos os jovens na Europa, 
contribuindo para a construção de sociedades justas e resilientes. A Comissão identifica os 
domínios em que a ação é urgentemente necessária e a forma como o apoio da UE pode ajudar 
os seus países a abordar os atuais desafios, especialmente em três domínios prioritários: elevar 
a qualidade e a inclusão das escolas; apoiar a excelência nos professores e líderes escolares e 
melhorar a governação dos sistemas de educação. Além disso, entre os principais objetivos da 
renovada agenda da UE para o ensino superior, está a construção de sistemas de ensino superior 
inclusivos.  

Apesar dos esforços para impulsionar a educação inclusiva, a UE ainda tem desafios a superar, 
como salientou a EASPD: "a UE poderia fazer mais para cumprir o direito à educação inclusiva e 
deve liderar pelo exemplo, conforme recomendado pelo Comité das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Pessoas com Deficiência na UE, a começar pelas escolas europeias. Um primeiro 
passo é promover mais ativamente a formação e programas que ajudem os profissionais a ter 
sucesso na prossecução da educação inclusiva e incentivar os Estados-Membros a concentrar-
se na transição dos sistemas de ensino segregados para as escolas regulares" (EASPD, 2015 [29]). 
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Os documentos acima mencionados não são os únicos a respeito da educação inclusiva no 
quadro da União Europeia. Outros documentos pertinentes são: a publicação temática sobre a 
Educação para as Necessidades Especiais na Europa (União Europeia, 2003 [30]); Apoio às 
profissões docentes para melhores resultados de aprendizagem (União Europeia, 2012 [31]); 
Declaração de Paris sobre a promoção da cidadania e os valores comuns de liberdade, tolerância 
e não discriminação através da educação (União Europeia, 2015 [32]); uma comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das regiões sobre o reforço da identidade europeia através da educação e da cultura 
(União Europeia, 2017d [33]); um documento de tomada de posição do Conselho da Europa 
sobre o combate à segregação escolar na Europa através da educação inclusiva (União Europeia, 
2017 [34]); Recomendação do Conselho sobre as competências essenciais para a aprendizagem 
ao longo da vida (União Europeia, 2018A [35]) e recomendação do Conselho relativa à promoção 
dos valores comuns, da educação inclusiva e da dimensão europeia do ensino (União Europeia, 
2018B [36]).  

 
União Europeia e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  
 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro Tratado de direitos 
humanos ratificado por uma organização regional, a União Europeia. Da mesma forma, todos os 
seus Estados-Membros também a ratificaram. A UE, no entanto, não ratificou o Protocolo 
Opcional da Convenção. Consequentemente, não reconhece a competência jurídica do Comité 
para receber e considerar as comunicações de ou em nome das pessoas sujeitas à sua jurisdição 
que alegam ser vítimas de uma violação por esse Estado Parte. Portugal ratificou o Protocolo 
Opcional. 
 
Nos termos do artigo 216, n.º 2, do TFUE, os acordos celebrados pela União são vinculativos 
para as suas instituições e os seus Estados-Membros [27]. Para definir as modalidades de 
aplicação da CDPD pela UE, foi lançado um código de conduta entre o Conselho, os Estados-
Membros e a Comissão em 2010 (União Europeia, 2010 [37]). Os limites das competências da 
União regem-se pelo princípio segundo o qual a União deve atuar apenas dentro dos limites das 
competências que os Estados-Membros lhe conferem nos Tratados, a fim de atingir os objetivos 
nele enunciados.  
 
A UE baseia-se na Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 como o instrumento mais 
importante para apoiar a implementação da CDPD pela UE. Na educação, o principal objetivo é 
promover a educação inclusiva e a aprendizagem ao longo da vida para alunos com deficiência. 
As ações da UE apoiam os esforços nacionais para facilitar o acesso das pessoas com deficiência 
aos sistemas de educação geral de qualidade, com medidas de apoio individualizadas eficazes. 
O último relatório sobre a implementação da Estratégia Europeia para a Deficiência é de 2017 e 
os principais progressos na questão foram: o lançamento do programa Youth on the Move,2 para 
melhorar a educação e a empregabilidade para todos os jovens, incluindo as pessoas com as 
deficiências; o Relatório Conjunto do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do Quadro 
Estratégico para a Educação e Formação 2020 (EF2020); e a colaboração em curso – e apoio 
financeiro – com a Agência Europeia para as Necessidades Educativas e Educação Inclusiva 

 
2 Para mais informação: http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm 
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(EASNIE) para recolher dados sobre a participação de alunos com necessidades especiais em 
educação em torno da UE, entre outros (União Europeia, 2017a [38]). 
 

Todos os Estados Parte da CDPD são obrigados a apresentar relatórios periódicos à Comissão 
sobre a forma como estes direitos estão a ser implementados. O Comité examina cada relatório 
e deve fazer sugestões e recomendações gerais no relatório conforme considere apropriado e 
os encaminha ao Estado Parte interessado. O Comité fez as primeiras recomendações à UE em 
2015.  

Segundo a Agência dos Direitos Fundamentais (2017 [39]), as observações finais estendem-se 
por todo o âmbito da competência da UE, apelando a amplas iniciativas jurídicas e políticas que 
tocam as responsabilidades e as atividades de todas as instituições e organismos, abrangendo 
algumas áreas em que a UE tem autoridade e outras em que são os Estados-Membros 
responsáveis. Em suma, a responsabilidade pela execução assenta tanto na UE como nos 
Estados-Membros e exige uma cooperação estreita entre estes. 

Em relação à educação, o Comité afirmou que: "o Comité está preocupado que, em diferentes 
Estados-Membros da União Europeia, muitos meninos e meninas e adultos com deficiência não 
têm acesso a uma educação inclusiva e de qualidade em consonância com a Convenção. O 
Comité recomenda que a União Europeia avalie a situação atual e tome medidas destinadas a 
facilitar o acesso e o desfrute da educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes 
com deficiência, em consonância com a Convenção, e incluir indicadores específicos da 
deficiência na estratégia Europa 2020 na prossecução da meta de educação. " 

Ao analisar a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, o Comité manifestou a sua 
preocupação, uma vez que a avaliação intercalar da Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-
2020, prevista em 2015, ainda não tinha sido levada a termo e não existiam índices de referência 
claros e orientações sobre a forma como as recomendações nas presentes observações finais 
serão incorporadas na implementação da estratégia durante o segundo semestre (2016-2020) 
do seu mandato.  

Nas palavras do relator do Comité Económico e Social Europeu, "Voltou a confirmar-se a 
necessidade de uma alteração profunda na atual forma de elaborar as políticas europeias em 
matéria de deficiência. Até ao momento, a UE ainda não atingiu uma verdadeira adaptação da 
sua forma de elaborar políticas a esta nova transformação exigida pela CNUDPD.” (União 
Europeia, 2016a [40]). 
 

Como o que a UE interpretou como um sinal do compromisso do Parlamento de seguir as 
observações finais do Comité da CDPD, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a 
aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com 
especial atenção às observações finais do Comité da CDPD das Nações Unidas, em Julho de 2016 
(União Europeia, 2016b [41]). A resolução abrange a importância de uma abordagem global da 
CDPD, bem como recomendações relativas ao quadro da UE. 
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4. Conclusões 
 

- A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é a maior referência em 
termos de educação inclusiva no quadro internacional e os posteriores documentos 
adotados pelo seu Comité garantem que as orientações sobre a questão estão sempre 
atualizadas e de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência; 

- A educação inclusiva vai muito além de reunir crianças com e sem deficiências no 
mesmo espaço, assegurando um ambiente estimulante e diversificado onde as 
necessidades das crianças com deficiência sejam atendidas. Ela também deve garantir 
uma educação de qualidade para todas as crianças. 

- A ratificação do Protocolo Opcional por um Estado Parte permite aos seus cidadãos 
apresentarem informações relativas à violação do direito à educação inclusiva, todavia, 
nenhuma comunicação sobre a questão foi analisada pelo Comité dos direitos das 
pessoas com deficiência ou pelo Comité dos direitos da criança; 

- O facto de a União Europeia não ter ratificado o Protocolo Opcional prejudica as 
competências do Comité para os direitos das pessoas com deficiência no seu território 
e é visto com preocupação pelas Nações Unidas. 
 

5. Resumo  
 
O capítulo descreve o quadro jurídico internacional relativo ao direito à educação inclusiva, 
tanto nas Nações Unidas como na União Europeia. É possível observar como a proteção desse 
direito evoluiu ao longo dos anos e como surgiu a ideia de que a educação inclusiva é o caminho 
certo para cumprir esse direito. Tal como os documentos jurídicos internacionais garantem, a 
educação inclusiva vai muito para além de reunir crianças com e sem deficiências no mesmo 
espaço, assegurando um ambiente diversificado onde as necessidades das crianças com 
deficiência sejam atendidas. 
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