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APRESENTAÇÃO 

A presente edição da Revista de Direitos Humanos, que vai no seu segundo 

número, é dedicada aos Direitos da Pessoa com Deficiência e resultou de um 

Concurso de Pesquisa sobre Direitos dos Deficientes promovido pelo Centro 

de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo 

Mondlane no ano de 2012, no âmbito do Projecto “Disability Rights in Law 

Schools in Southern Africa (Direitos dos Deficientes nas Escolas de Direito na 

África Austral” financiado pela Open Society Initiative for Southern Africa 

(OSISA).  

Com o Concurso de Pesquisa, o Projecto sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência tem como objectivo estimular a pesquisa e o debate académico em 

torno dos direitos dos deficientes que terá como efeito multiplicador o 

conhecimento e respeito pelos direitos humanos desta camada que ainda é 

vítima de exclusão social em Moçambique, para além de ser um ponto de 

partida para produção de materiais académicos sobre matérias relacionadas com 

os direitos dos deficientes para o ensino e educação em língua portuguesa a 

nível do continente Africano, que se têm revelado escassos.  

A Convenção das Nações Unidas de 2006 sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência entrou em vigor em 2008, tendo sido ratificada por Moçambique 

em Dezembro de 2010 (BR nº 52, de 31 de Dezembro). O instrumento de 

ratificação, depositado em 31 de Janeiro de 2012, é a base do debate dos artigos 

aqui apresentados, com o qual pretendesse contribuir para a disseminação e 

implicações da Convenção no ordenamento jurídico moçambicano. 

O Concurso não se cingiu apenas à Universidade Eduardo Mondlane, abrangem 

todas as Faculdades de Direito do país, e pelo número de artigos submetidos, 

aproximadamente 20, pode-se concluir, que para além do já demonstrado, 

conseguimos despertar ainda maior interesse nesta área. Não foi possível 

acolher todos os artigos recebidos, ainda assim, gostaríamos de encorajar mais 

investigação e pesquisa nesta área, como contributo para que possamos ter, por 

que não, mais uma edição dedicada aos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Os artigos que se apresentam neste número 2 da revista, trazem contribuições 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência relacionadas com: (i) o direito à 

Educação, (ii) o Acesso ao Emprego em particular para a mulher, (iii) o Sistema 
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de Protecção Social, (iv) Mecanismos legais de Integração da Pessoa com 

Deficiência, (v) a Garantia de Acesso aos Serviços de Saúde, e (vi) Igualdade de 

Tratamento.  
 

Maputo, 07 de Janeiro de 2013 
Orquídea Massarongo-Jona 

(Coordenadora do Projecto) 
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A PROBLEMÁTICA JURÍDICO-LEGAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO DA 
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ACRÓNIMOS 

CIDPPD – Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência 

CRM – Constituição da República de Moçambique de 2004 

FD – Faculdade de Direito 

FD – UEM – Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane 

FVNU - Fundo Voluntário da Década das Pessoas com Deficiência das Nações 

Unidas 

ICF - International Classification of Functioning, Disabilities and Health 

ICIDH -International Classification of Impairment, Disability and Handicap  

MMAS – Ministério da Mulher e da Acção Social 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PcD – Pessoa com Deficiência 

PNAD I - Plano Nacional para a Área da Deficiência I (2006-2010) 

PNAD II - Plano Nacional para a Área da Deficiência II (2011-2015) 

PNEE – Pessoas com Necessidades Educativas/Educacionais Especiais  

PPD – Pessoa Portadora de Deficiência 

PPPD – Política da Pessoa Portadora de Deficiência  

UEM – Universidade Eduardo Mondlane  
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“A EDUCAÇÃO – DESDE O ENSINO PRIMÁRIO ATÉ À EDUCAÇÃO 
PERMANENTE – É O MOTOR DA NOVA ECONOMIA GLOBAL. ESTÁ 
NO CENTRO DO DESENVOLVIMENTO, DO PROGRESSO SOCIAL E 
DA LIBERDADE HUMANA.” 

- KOFI ANNAN, RELATÓRIO DO MILÉNIO  

INTRODUÇÃO 

O trabalho em análise vem problematizar o direito à educação da Pessoa com 

Deficiência (PcD) no ensino superior. A escolha deste tema deve-se ao facto de 

se constatar ser notória a discriminação de que ela (PcD) tem sido alvo no 

ensino superior, em relação aos níveis inferiores de educação. Moçambique foi 

o primeiro país da África Austral a introduzir a educação inclusiva, na década de 

80. No entanto, ela ainda não atingiu o ensino superior pelo facto de não haver 

evidência de existirem estudantes com deficiência naquele nível. 

A União Africana declarou a segunda Década Africana da Pessoa com 

Deficiência (2010 – 2019) e em Outubro de 2010 Moçambique ratificou a 

CIDPPD. Estas acções vieram impulsionar não só a protecção dos direitos da 

pessoa com Deficiência como também dinamizar uma promoção dos direitos 

humanos. De uma forma geral, o presente trabalho vem reconhecer a 

importância destes mesmos direitos e apelar à sua concretização material, pois o 

facto de estarem plasmados em instrumentos legais por si só não basta, sendo 

necessária uma aplicação efectiva. Para a realização do presente trabalho como 

metodologia recorreu-se a pesquisa científica que é feita com base na revisão 

bibliográfica que englobou também instrumentos legais internacionais, 

continentais e nacionais, tais como livros, revistas e artigos científicos, 

monografias, sites de internet, recolha de dados estatísticos junto de 

instituições, e também entrevistas. O método utilizado no trabalho será o 

analítico-sintético, baseado numa extensa revisão literária, na medida em que 

será feita uma análise det alhada de informação para propiciar uma visão 

sintética e geral do seu conteúdo. 

O trabalho encontra-se estruturado em seis títulos. Iniciamos com os termos 

que são aplicáveis às pessoas com deficiência e fizemos referência aos 

instrumentos legais existentes para a protecção destas pessoas. No segundo 

título é feita uma abordagem sobre a deficiência numa perspectiva social, tendo 

em conta aquilo que é a realidade moçambicana e financeira noutra, olhando 
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para os recursos do Estado e outras formas de financiamento para projectos 

ligados a esta causa. O terceiro título foca na fraca produção legislativa no país, 

procurando saber qual é o fundamento para tal facto (se é que existe algum). O 

quarto, quinto e sexto títulos versam sobre a responsabilidade do Estado, o 

ensino superior e a acessibilidade, respectivamente, procurando verificar se o 

Estado está a cumprir as suas obrigações e em que medida é que o ensino 

superior é acessível.  

I. TERMINOLOGIA E MARCOS LEGAIS 

1. Termos e Definições 

Os conceitos relativos à Pessoa com Deficiência (PcD) não são tão lineares 

como é usual pensar-se. Notou-se que existe uma ligação directa entre os 

termos que têm surgido ao longo dos anos e a evolução da consciência humana 

relativamente a esta matéria. Em tempos remotos era costume as PcD serem 

referidas como débeis mentais, aleijadas, inválidas, incapazes e defeituosas, 

consoante fosse a deficiência - eram alvo de uma discriminação social constante. 

Destes termos extremamente pejorativos evoluiu-se para conceitos que 

exaltassem a dignidade humana destas pessoas e tratá-las condignamente.  

Por influência da Organização das Nações Unidas (ONU) que nomeou o ano 

de 1981 “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, surgiu o conceito de 

Pessoas Deficientes. A partir de 1988 enveredou-se pelo uso do termo Pessoas 

Portadoras de Deficiência (PPD), significando que apenas uma parte do corpo 

da pessoa era deficiente e não toda ela. Actualmente são usados termos como 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e PcD, sendo que as necessidades 

especiais podem ser entendidas como múltiplos tipos de necessidades. 

Não existe um entendimento homogéneo acerca do conceito que deve ser 

utilizado. Mesmo tratando-se duma só época da história é difícil encontrar um 

termo único, na medida em que tanto a consciência como as opiniões variam 

consoante o meio social que a pessoa habita. Quando não existe conflito de 

opiniões e, portanto, estas são as mesmas, existe ainda o problema da 

linguagem.  



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 11 - 

 

De acordo com a Política para a Pessoa Portadora de Deficiência de 1999 

(PPPD), a deficiência é qualquer redução ou perda de capacidade normal para 

um ser humano resultante de um impedimento, a incapacidade traduz-se na 

limitação de um dado indivíduo que restringe ou impede uma interacção social 

que é normal para um indivíduo daquela idade e meio ambiente resultante de 

uma deficiência. A desvantagem significa a perda ou a limitação das 

possibilidades de tomar parte da vida da comunidade em condições de 

igualdade em relação aos demais cidadãos.  

Em Moçambique, os termos oficiais que são utilizados são: Pessoa com 

Deficiência (PcD) e Pessoas com Necessidades Educativas/Educacionais 

Especiais (PNEE), este último é utilizado para se referir a PcD na área da 

educação. O termo PPD entrou em desuso, porém ainda consta em vários 

documentos legais que devem ser actualizados, como é o caso da PPPD de 

1999 e do Regulamento de Construção e Manutenção dos Dispositivos 

Técnicos de Acessibilidade, Circulação e Utilização dos Sistemas de Serviços e 

Lugares Públicos à PPD Física ou de Mobilidade Condicionada e inclusive, a 

Constituição da República de Moçambique de 2004. Considera-se que a PcD 

não porta a sua deficiência, não pega nela e mete no bolso como afirma Romeu 

Sassaki. A deficiência é algo que acompanha a pessoa no seu quotidiano e faz 

parte dela. Portanto, PcD é aquela que é incapaz de assegurar por si mesma, 

total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual e social normal, 

em decorrência de uma deficiência, congénita ou adquirida, de natureza 

fisiológica, anatómica, sensorial ou mental e esteja em situação de desvantagem 

ou impossibilitada.  

2. Marcos Legais 

Na Carta das Nações Unidas concluiu-se que todos os seus Estados-membros 

deveriam cooperar para evitar violações dos direitos humanos. Esta abordagem 

está consubstanciada no art. 55° da Carta das Nações Unidas:  

“Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às 

relações pacíficas e amistosas entre as Nações, (…) as Nações Unidas 

favorecerão (…) c) o respeito universal e efectivo dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais para todos (…)” 
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A Carta das Nações Unidas refere-se a “(…) direitos humanos e liberdades 

fundamentais (…)” mas não contém uma definição para esses termos. Assim 

sendo, a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) de 10 de 

Dezembro de 1948, veio esclarecer o significado destes conceitos. Nos trinta 

artigos deste documento listam-se os direitos civis e políticos, também 

conhecidos como direitos de 1ª geração (arts. 1º a 22º), seguidos dos direitos 

económicos, sociais e culturais, conhecidos como direitos de 2ª geração (arts. 

23º a 27º).  

“O dever do Estado de tomar medidas positivas se acentua precisamente em 

relação com a protecção da vida de pessoas vulneráveis e indefesas, em situação 

de risco (…) A privação arbitrária da vida não se limita, pois, ao ilícito de 

homicídio; se estende igualmente a privação do direito de viver com dignidade. 

(…) Ilustrando assim a inter-relação e indivisibilidade de todos os direitos 

humanos.”  

A DUDH, estabelece no seu 1º artigo que “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos (...)”, no seu artigo 2º, número 1, prevê 

que não haja “(…) distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo (…) ou 

de qualquer outra condição.” E no seu artigo 26º, número 1, assegura que “(…) 

toda pessoa tem direito à educação.” 

Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, que 

gerou a Declaração de Jomtien, na qual se declarou que “ (…) a educação é um 

direito fundamental de todos, mulheres e homens de todas as idades, no mundo 

inteiro.”  

Embora Moçambique não seja signatário do Pacto Internacional dos Direitos 

Sociais, Económicos e Culturais (PIDSEC), ratificou outros tratados 

internacionais e regionais de direitos humanos que tratam dos direitos da PcD, 

incluindo o direito à educação:  

• A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1981, a qual 

proclama no seu artigo 2º que “Toda a pessoa tem direito ao gozo dos 

direitos e liberdades (…) sem nenhuma distinção (…)”, no seu artigo 

16º/2 que “Os Estados partes (…) comprometem-se a (…) assegurar-

lhes assistência médica em caso de doença.”, no artigo 17º que “Toda a 

pessoa tem direito à educação (…)” e no seu artigo 28º que “Cada 
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indivíduo tem o dever de respeitar e de considerar os seus semelhantes 

sem nenhuma discriminação (…)”. 

• A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência de 1975 (CIDPPD) que protege as PcD, garantindo os seus 

direitos em todas as áreas da sociedade. 

A Constituição da República de Moçambique (CRM) de 1990 já se referia à 

protecção dos direitos das PcD, bem como ao direito à educação. Começa por 

no seu artigo 11º, alínea e) afirmar que “O Estado moçambicano tem como 

objectivos fundamentais (…) a defesa e a promoção dos direitos humanos e da 

igualdade dos cidadãos perante a lei, no artigo 16º/1 estabelece que “O Estado 

assegura a protecção especial aos que ficaram deficientes durante o conflito 

armado (…)”, no artigo 35º afirma que “Todos os cidadãos são iguais perante a 

lei (…)”, no artigo 37º assegura que “ Os cidadãos portadores de deficiência 

gozam plenamente dos direitos consignados na Constituição (…)”. Exorta nos 

artigos 39° e 44° a solidariedade nacional, no artigo 88°/1 proclama que “(…) a 

educação constitui direito e dever de cada cidadão (…)”, no artigo 95° afirma 

que “Todos os cidadãos têm direito à assistência em caso de incapacidade (…)”, 

no artigo 113º refere-se novamente à educação, no artigo 114º à educação no 

ensino superior e no artigo 125° faz menção, de modo geral, às PcD. 

No plano nacional, para além da CRM poucas medidas têm vindo a ser 

adoptadas, e as que já foram implementadas não são recentes. A PPPD é apenas 

um guia orientador para o Governo e para a sociedade civil para a satisfação das 

necessidades da PcD. O Decreto n.º 53/2008, de 30 de Dezembro, aprova um 

regulamento que vem estabelecer dispositivos técnicos que permitem a 

acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas de serviços e lugares públicos 

para as PcD. O Conselho Nacional da Deficiência é parte integrante do 

Ministério da Mulher e da Acção Social (MMAS) e tem como fim supervisionar 

e impulsionar a implementação de políticas e programas na área da deficiência.  
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II. DEFICIÊNCIA – A PERSPECTIVA SOCIAL E 
FINANCEIRA 

1. A Perspectiva Social 

De acordo com o censo de 2007 os dados estatísticos das PcD foram de cerca 

de 2.3% da população total – 473 971 pessoas, das quais 50 231 eram crianças 

com deficiência e 1591 com necessidades especiais, tendo sido integradas no 

âmbito do ensino inclusivo, em escolas especiais e no Instituto de Deficientes 

Visuais. Em 2011 calculava-se que existiam 300.000 pessoas com deficiência no 

país. Hoje, o número cresceu, sendo que cerca de 6% da população tem algum 

tipo de deficiência. Em 2012, a população moçambicana era estimada em pouco 

mais de 23.700.715 habitantes.  

A população menos letrada vê a deficiência como um tipo de doença contagiosa 

que a qualquer momento pode ser transmitida de um indivíduo para o outro. 

Tal mentalidade é fruto da falta de informação e conhecimento sobre a matéria. 

Segundo a tradição moçambicana existem algumas formas essenciais para 

interpretar o surgimento de uma deficiência e estas dividem-se em três 

vertentes: 

a) No primeiro caso, acredita-se que a deficiência advém de uma 

intervenção divina para punir os vícios ou os hábitos imorais dos pais; 

b) No segundo caso, a deficiência é tida como resultado de uma maldição 

de origem mística; 

c)  E, por último, olha-se para a deficiência como fruto de um diferendo 

entre inimigos traduzido em vingança, com recurso à magia negra;  

Na cultura tradicional moçambicana, para garantir que esta “doença” não se 

alastre pela comunidade a população segrega a PcD, expulsando-a directa ou 

indirectamente da comunidade e no caso dos mais jovens, escondendo-os em 

casa. Algumas famílias chegam mesmo a ser contra o matrimónio quando um 

dos membros da família de qualquer dos nubentes é deficiente. Portanto, o 

maior problema é a segregação social que a PcD sofre; ela é vítima constante de 

preconceitos da sua comunidade. A discriminação também varia consoante a 

idade, sendo que as pessoas ajudam de forma espontânea as crianças; o tipo de 
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deficiência, reconhecendo-se que as deficiências intelectuais são as mais 

estigmatizadas na comunidade; o género, tendo em conta que as mulheres com 

deficiência são as mais estigmatizadas; e a situação económica da família da 

pessoa deficiente, em que quando a família tem condições económicas para 

satisfazer e garantir as necessidades dum membro da família da pessoa com 

deficiência este é melhor recebido pela comunidade. 

Em muitas situações a própria PcD sente-se envergonhada com a sua própria 

situação e auto-exclui-se da comunidade. 

A ideia que se tem de uma PcD é de alguém sem capacidades para construir a 

sua própria vida. Esta ideia deve ser abandonada, pois a PcD apenas necessita 

de ajuda, sobretudo a nível de transporte, tendo em conta que o espaço nem 

sempre é acessível para ela, quer as suas deficiências sejam físicas ou sensoriais. 

Neste sentido, a família aparece como a principal base de apoio para a 

integração da PcD. Para finalizar, apela-se à sensibilização da sociedade 

relativamente a este tema. 

2. A Perspectiva Financeira 

Para 2012, foram alocados ao sector da Acção Social cerca 1,8 mil milhões de 

meticais, o equivalente a 1.1% do Orçamento do Estado. Este valor deve ser 

utilizado pelo MMAS em benefício pelos necessitados espalhados pelo país, 

englobando, regra geral, as crianças, os idosos, a mulher, a PcD, entre outros. 

Tendo em conta o número elevado de pessoas a proteger, os recursos são 

sempre escassos. 

Existe um fundo da Organização das Nações Unidas para financiar projectos 

cujo escopo é a reabilitação da PcD.  

A Resolução n.º 45/91, de 14 de Dezembro de 1990, nos pontos 9., 10., e 11., 

faz menção ao Fundo Voluntário da Década da Pessoa com Deficiência das 

Nações Unidas (FVNU) e estabelece que a ONU acolhe o apoio já oferecido 

por vários países e que solicita mais contribuições, bem como reafirma que os 

recursos deste fundo devem ser utilizados para apoiar actividades inovadoras. 

Estas actividades inovadoras traduziram-se na implementação dos objectivos do 

Programa Mundial de Acção dentro da estrutura da Década da Pessoa com 
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Deficiências. Com a Resolução n.º 47/88, de 16 de Dezembro, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas decidiu que o FVNU deveria continuar após o 

período estabelecido e que os seus termos de referência deveriam incluir o 

apoio para a acção atingir o objectivo de uma “sociedade para todos” até ao ano 

2010.  

a) O FVNU fornece pequenas subvenções para apoiar actividades 

inovadoras que: Promovam uma maior consciencialização da CIDPPD e 

questões relativas à deficiência; 

b) Apoiem a implementação da CIDPPD, através da integração da 

deficiência na agenda de desenvolvimento regional, nacional ou local; 

c) Desenvolvam a capacidade das partes interessadas para melhorar a vida e 

bem-estar da PcD nos países em desenvolvimento através da 

implementação da CIDPPD; 

d) Relacionem-se com estratégias nacionais de desenvolvimento, políticas e 

programas e a CIDPPD; 

e) Baseiem-se na troca de conhecimentos e experiências, bem como na 

difusão de políticas inclusivas, acessíveis e práticas. 

Como o FVNU é fruto de pequenas doações e os recursos são limitados, é dada 

prioridade a propostas que buscam fundos para serem usados em projectos 

envolvendo acções cujo sucesso pode ainda ser duplicado em outras áreas (em 

oposição ao mero apoio ao orçamento geral de uma organização).  



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 17 - 

 

III. A DÉBIL PRODUÇÃO LEGISLATIVA – A ANOMIA 
JURÍDICA 

Desde 1990 que a CRM e as demais leis ordinárias estipulam que os cidadãos 

com deficiência devem gozar plenamente dos seus direitos. E para que estes 

gozem efectivamente dos seus direitos como quaisquer outros cidadãos, é 

necessário que o Governo providencie recursos para a implementação destas 

disposições. 

Embora se consagre o princípio fundamental da igualdade das pessoas perante a 

lei, esta igualdade é meramente formal, na medida em que apenas se encontra 

plasmada na CRM. Em termos práticos ela ainda não é visível no quotidiano, 

não se podendo falar, portanto, de uma igualdade efectiva. É de referir que a 

PcD sofre uma discriminação positiva, pois ela não tem tratamento igual ao de 

um indivíduo sem deficiência. Assim, não se pode falar de igualdade de 

indivíduos perante a lei mas isto porque no que concerne à igualdade como 

princípio fundamental, este estabelece que se deve tratar de modo igual o que é 

igual e de modo diferente o que é diferente. 

Os direitos da PcD são uma matéria relativamente recente, no entanto 

analisando a situação do país é possível perceber que muito mais poderia ser 

feito em prol desta pessoa. Em Moçambique não existe um instrumento legal 

que protege os direitos da PcD, o que há são documentos a nível internacional e 

a PPPD de 1999. Fala-se em protecção da PcD, contudo o facto de não haver 

legislação que estabeleça obrigações ao Estado e outros entes públicos para que 

se garanta o gozo de direitos à PcD, isto demonstra que não se está a dar o 

devido valor à causa. 

O Estado moçambicano deveria, no âmbito do processo legislativo, igualmente 

direccionar as suas atenções em matérias que não tenham ainda encontrado 

abrigo em instrumentos legais, mas que são de extrema importância, como é o 

caso dos direitos da PcD. Muitos indivíduos, que integram a PcD, devido à sua 

condição física ou mental, encontram-se impossibilitados de levar uma vida 

normal como qualquer outro indivíduo, incluindo o auto-sustento. É por isso 

que diariamente muitos deles são vistos a mendigar nos cruzamentos das ruas. 

Estes indivíduos constituem um grupo que não tem condições acessíveis básicas 
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para lutar pela vida, e quando as tem não é possível fazer uso delas devido às 

barreiras arquitectónicas da cidade. 

IV. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

O Estado, como ente público superior, tem a obrigação de proteger, promover, 

respeitar e garantir os direitos da PcD.  

Moçambique não ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais nem o seu Protocolo Facultativo. Este protocolo permite 

que quem tenha os seus direitos económicos, sociais e culturais violados 

procure a justiça internacional enviando petições individuais ao Comité de 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Assim sendo, em caso de violação de 

direitos humanos o indivíduo cujo direito tenha sido violado, não pode recorrer 

directamente às organizações internacionais, apenas tem a possibilidade de se 

dirigir às organizações internas, sendo estas que estabelecem contacto com as 

organizações internacionais. Mas não só, para que isto seja feito, é necessário 

que se verifique o princípio da exaustão dos recursos internos, segundo o qual, 

só depois de terem sido utilizados todos os recursos internos do país é que se 

pode recorrer às organizações de âmbito internacional. 

O Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 53/2008, de 30 de Dezembro, 

reitera, no seu artigo 9º, que os edifícios públicos que não garantem a 

acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada devem ser adaptados 

no prazo de 10 anos. No caso específico do edifício da Faculdade de Direito da 

Universidade Eduardo Mondlane (FD – UEM) ainda não se notou nenhuma 

modificação na sua estrutura para torná-lo acessível à PcD. Assim, enquanto 

esta situação prevalecer, qualquer PcD utente do edifício, pode reclamar a 

inobservância dos seus direitos.  

Na Direcção do Património do Estado, uma vez que se trata de um edifício do 

Estado. Se o seu direito continuar inobservado ela pode recorrer à jurisdição 

administrativa. 

São poucos os casos nos quais os particulares intentam uma acção contra o 

Estado, quando há violação de um dos seus direitos, por acharem que é sempre 
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uma causa perdida. Não o é, se as leis existem são para ser cumpridas, quer seja 

por parte do Estado ou pelos particulares.  

O Estado Moçambicano pode ter ratificado a CIDPPD mas sente-se que não 

foi com a intenção de implementá-la imediatamente, tomando medidas para 

melhorar a situação deste grupo de pessoas. As acções do Estado são ínfimas, 

como afirma Custódio Duma, jurista da Liga de Direitos Humanos, a atitude 

tomada no progresso é tímida! O Estado quer mostrar que faz mas sem fazer e 

isso não se pode aceitar; o sistema do “deixa andar” não é de todo produtivo. 

Moçambique está independente há 37 anos, as razões que são invocadas para a 

inércia do Estado na defesa dos direitos humanos, especificamente no direito à 

dignidade humana, à vida e à educação não são plausíveis. 

V. O ENSINO SUPERIOR 

Na perspectiva do Governo Moçambicano “(…) o ensino superior é a base da 

inovação socioeconómica e do desenvolvimento humano de todas as nações 

(…)”  

“Não são precisas apenas escolas. As escolas devem ser acessíveis, ter 

professores com habilitação própria e fornecer materiais como livros escolares, 

bem como satisfazer outras necessidades (...)”  

Embora os direitos humanos sejam classificados como sendo inerentes, 

inalienáveis, imprescritíveis, interdependentes, irrenunciáveis, indisponíveis, 

transcendentes, universais, efectivos, invioláveis e indivisíveis a sua aplicação 

nem sempre é imediata, como é o caso do direito à educação. Este é um direito 

de aplicação progressiva e efectiva-se de acordo com o nível de 

desenvolvimento económico-social de cada país, uma vez que exige 

disponibilidade de recursos.  

A Lei n.°6/92, de 6 de Maio, regula o funcionamento do Sistema Nacional de 

Educação e a Resolução n.º 8/95, de 22 de Agosto, aprova a Política Nacional 

de Educação, nesta última reconhece-se que o capital humano é o motor para o 

desenvolvimento e também um factor essencial para os progressos 

perspectivados na saúde e na nutrição, “(…) na preservação dum ambiente de 

alta qualidade e na melhoria dos níveis de stock duma mão-de-obra capaz de 
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assumir as suas responsabilidades na vida política, económica, social e cultural.”. 

Compete ao ensino superior assegurar a formação, ao nível mais alto, de 

técnicos e especialistas, nos diversos domínios do conhecimento científico, 

necessários ao desenvolvimento do país. É ainda necessário ter em conta que o 

ensino superior representa um grande investimento nacional em termos de 

recursos humanos, financeiros e materiais. 

As estatísticas indicam que 50% da população moçambicana é infantil e que 

14% desta sofre de algum tipo de deficiência. A educação inclusiva é tida como 

um processo que consiste em atender e dar resposta à diversidade de 

necessidades de todos os alunos. Moçambique foi o primeiro país da África 

Austral a introduzir a educação inclusiva, na década de 80, abarcando, a partir 

de então, estudantes com deficiências visuais. No ano de 2012 foram feitas 

grandes campanhas para exortar sobre a importância do acesso ao ensino das 

crianças com deficiências. No âmbito da educação inclusiva entende-se que não 

são as crianças que devem procurar adaptar-se às estruturas das escolas mas sim 

o contrário, as escolas é que se devem adaptar às necessidades das crianças. 

Estas campanhas abarcaram somente os ensinos primário e secundário com o 

argumento de que a educação inclusiva não abrange o ensino superior por neste 

nível não existirem evidências de haver PcD.  

Em nosso entender, não se deve raciocinar desta forma. No ensino superior 

existem 45 alunos com deficiências nas várias universidades de todo o país. 

Cerca de 20 destes são estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, da 

Escola Industrial e da Universidade Pedagógica na cidade de Maputo. Em 

pouco tempo os 14% de crianças com deficiências haverão crescido e estarão a 

preparar-se para ingressar na Universidade. Nessa altura o Estado debater-se-á 

com a educação inclusiva no ensino superior público e aí será demasiado tarde. 

Poucas pessoas têm a força de vontade e capacidade suficiente para enfrentar os 

seus problemas pessoais, a sua deficiência e ainda com o facto de não 

conseguirem chegar à sala de aula, entrar no recinto da própria faculdade, ler 

um manual ou entender o que o professor está a explanar na aula. São 

necessários métodos e estratégias para que se verifique um melhoramento geral 

destes aspectos. 

Para ter acesso ao ensino superior, um candidato com deficiência auditiva, por 

exemplo, precisa de ter um intérprete cujos custos são por si pagos.. Em 2011, 
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para ter acesso ao ensino superior, um candidato com deficiências visuais teve 

que levar a sua própria máquina de braille para poder fazer o exame de 

admissão na UEM. Tratando-se de uma instituição pública, o Estado é que 

devia garantir a existência de meios adequados para o acesso da PcD ao ensino 

superior. 

Só com os novos ingressos no ano de 2012 é que a UEM passou a incluir nos 

seus formulários um espaço para as pessoas indicarem se têm alguma 

necessidade especial. Antes era praticamente impossível saber se determinado 

indivíduo tinha algum tipo de deficiência e se era necessário fazer um exame de 

admissão especial. 

A educação debate-se com problemas estruturais como a qualidade na formação 

de professores, taxas de desistências, incidência de turnos triplos, as 

discrepâncias entre rapazes e raparigas e as assimetrias regionais. 

Moçambique não adoptou as medidas necessárias no sentido de se aplicar o 

Plano de Acção para a primeira fase (2005 – 2007) do Programa Mundial de 

propostas para educação em direitos humanos, da 59ª Sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, Outubro de 2004 e está longe de alcançar os 

Objectivos do Desenvolvimento do Milénio concernentes ao Direito à 

Educação.  

Avanços significativos na técnica de ensinamento têm tido lugar na área da 

educação especial mas muito mais pode ser atingido na educação da PcD. Na 

realidade, o progresso é limitado a alguns países desenvolvidos e a algumas 

zonas urbanas. 

Existe também falta de professores treinados para lidar com situações de 

deficiência no país. Seria necessário incluir na formação dos professores a 

cadeira de educação especial e de linguagem de sinais. A Declaração de 

Salamanca de 1994, salienta que “(…) a preparação adequada de todo o pessoal 

educativo constitui o factor-chave (…) reconhece-se cada vez mais a 

importância do recrutamento de professores com deficiência que possam servir 

de modelo (…)”. Seria, portanto, necessário alterar o currículo de formação de 

professores. 

Em Maio de 2012 terminou um projecto que havia começado no princípio do 

ano para melhorar o acesso ao transporte até às diversas Faculdades da UEM, 
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dar apoio pedagógico aos estudantes com necessidades especiais, sensibilizar os 

estudantes e criar estruturas acessíveis no ensino. A própria Universidade 

chegou a propor que fosse feito um projecto relativo à acessibilidade e decidiu-

se na criação de um fundo.  

Decorre um projecto para estudantes com deficiências sensoriais (auditivas e 

visuais) que consiste em criar um centro com maquinaria apropriada dentro da 

biblioteca Brazão Mazula no campus da UEM. Pensa-se em estabelecer uma 

parceria com uma escola brasileira para melhorar a formação dos professores 

para que estes possam aprender a dar aulas de forma a garantir que os 

estudantes com deficiências tenham 100% de aproveitamento. Tem-se 

desenvolvido ao longo do ano de 2012 uma variedade de actividades recreativas 

para estudantes com deficiências.  

Em Junho de 2012, os Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral estabeleceram um Comité Técnico de Educação Superior e 

Formação e Investigação e Desenvolvimento para desenhar um plano 

estratégico regional sobre o Ensino Superior e Formação. Seria ideal que nesse 

plano estratégico fossem incluídas medidas que irão melhorar a formação da 

PcD no ensino superior. 

É ainda necessário fazer com que a própria Universidade mude de vontades e 

ideias, pois existe falta de apoio financeiro. Deve-se pautar também pela 

afectação de recursos nesta área que irá beneficiar as PcD e não somente em 

outras. Existe também um défice de conhecimento bem como de divulgação de 

informação – na maioria das vezes que a Universidade cria algum projecto, o 

número de pessoas que sabe da sua existência é bastante reduzido. 
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VI. A ACESSIBILIDADE 

O Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 53/2008, de 30 de Dezembro, é o 

único instrumento legal nacional que regula a construção e manutenção dos 

dispositivos técnicos de acessibilidade para a PcD física. O Regulamento define 

a acessibilidade como sendo a possibilidade de alcance e utilização, com 

segurança e autonomia dos sistemas de serviços e lugares públicos, espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos e das edificações pela PcD física ou com 

mobilidade condicionada.  

Embora exista uma lei que garante o direito da PcD às condições adequadas de 

circulação nos locais públicos, o acesso a estes mesmo edifícios e lugares 

continua difícil. Através daquele instrumento, é considerada obrigatória a 

construção de meios acessíveis, que permitam que a PcD tenha um fácil acesso 

aos edifícios e lugares públicos, como as escolas, os hospitais, os 

estabelecimentos comerciais e de telecomunicações e as caixas automáticas dos 

bancos. Numa tentativa de resolução do problema de acessibilidade, o 

Regulamento dá relevância à construção de rampas e ascensores em edifícios 

públicos já existentes, nos que estão em construção e ainda, nos projectos de 

construção.  

A acessibilidade desdobra-se em 3 eixos: o meio ambiente construído, a 

comunicação e os meios de deslocação. Na área da construção, o princípio da 

acessibilidade procura pôr em prática medidas destinadas a adaptar e a ordenar 

o espaço para facilitar o acesso da PcD aos edifícios, equipamentos e serviços 

de forma mais independente e mais digna possível.  

A PcD deve ter a sua privacidade e a sua independência e autonomia, deste 

modo não se pode propor que seja necessário um acompanhante permanente 

para alguém com deficiências físicas ou visuais. E não basta que existam infra-

estruturas que permitam a circulação de deficientes físicos, é necessário que o 

espaço seja acessível, isto é, que seja seguro e não ponha em causa a vida ou a 

integridade física da pessoa. Procurou-se uma solução arquitectónica que se 

baseia num desenho universal. O desenho universal, ou inclusivo, inspira-se 

numa ideia de “arquitectura para todos”. A concepção dos sistemas de serviços 

e espaços públicos não é pensado tendo em conta somente a PcD, toma 
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também em consideração as várias diferenças entre os indivíduos. Deste modo 

a acessibilidade é pensada de forma mais abrangente para todos, 

compreendendo tantos quantos possíveis. No Decreto n.º 53/2008, de 30 de 

Dezembro, encontram-se os princípios básicos do desenho universal. 

Após a entrada em vigor do Decreto, começaram a ser construídas rampas em 

vários edifícios. Porém, a maioria delas não possui as condições necessárias para 

garantir a segurança dos utentes, por não terem sido observados os padrões 

internacionais que constam do mesmo instrumento legal como anexo I. Os 

defeitos constatados são vários: as rampas têm uma inclinação muito elevada, 

não têm nível de descanso e a superfície é bastante escorregadia; isto não 

garante segurança ao utente. O artigo 4 do mesmo Decreto estabelece que 

compete à Inspecção-Geral de Obras Públicas, fiscalizar o cumprimento do 

regulamento em questão. Perante as constatações acima, pairam dúvidas quanto 

à supervisão que terá sido feita pela Inspecção-Geral das Obras Públicas, o que 

nos permite presumir que provavelmente não terá havido o devido zelo por 

parte da Inspecção. 

 A alínea c), nº  2 do artigo 2, do Regulamento aprovado pelo Decreto 53/2008, 

de 30 de Dezembro, prevê que o mesmo se aplica a estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino básico, secundário e superior, centros de 

formação, residências e cantinas. 

Em lugar nenhum, porém, se visualiza algum dispositivo técnico, na FD – 

UEM, localizada na Avenida Kenneth Kaunda, que obedeça às regras 

estipuladas no Regulamento. Logo à entrada a PcD física encontra-se barrada 

por um lance de escadas e no seio do edifício a situação se repete. No rés-do-

chão não existe nenhum posto de atendimento público, para se chegar ao 

registo académico da faculdade é necessário descer outro lance de escadas. De 

modo algum pode alguém com deficiências físicas, auditivas ou visuais aceder 

ao registo académico pois não existe nenhum letreiro identificativo, para além 

de que o acesso (único) é também por um lance de escadas. Fala-se de um 

projecto de construção dum edifício no campus da UEM que irá substituir a 

FD que se encontra na Av. Kenneth Kaunda. A ser verdade, só esperamos que 

na execução da obra sejam observadas as regras previstas no Regulamento que 

temos estado a citar. O artigo 9º do mesmo Decreto refere-se a um período de 

adaptação, no qual os edifícios já construídos que não garantem a acessibilidade 
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das pessoas com mobilidade condicionada devem ser adoptados no prazo de 

dez anos, a contar da data da entrada em vigor do daquele diploma legal. Assim 

sendo, a UEM tem ainda seis anos para reconstruir a estrutura dos seus 

edifícios, de modo a criar condições de acessibilidade para a PcD. 

Conclusão 

A educação é a base da sociedade. Para um indivíduo poder usufruir de uma 

esfera mínima de direitos como o direito à informação e o direito de voto ele 

necessita de um grau básico de educação, deve saber ler e escrever.  

A educação é o meio mais eficaz e melhor aposta para combater a pobreza. 

Porém, tal desafio pode não ser alcançado com sucesso quando parece negar-se, 

de forma indirecta, o direito a ela, em especial no ensino secundário. Não se 

pode falar em empoderamento da mulher nem na defesa e consciencialização 

sobre os direitos humanos sem uma população escolarizada e instruída. É ainda 

necessário ter em conta que em relação aos direitos humanos surgem a priori 

outros temas que devem ser discutidos para melhorar o seu entendimento. O 

facto de um indivíduo ignorar a existência de organizações internacionais que 

garantem e protegem os seus direitos não permite que ele esteja em condições 

de exprimir as suas ideias sobre a matéria.  

Existe uma falta de conhecimento acerca do potencial da PcD. É escassa a 

legislação sobre as necessidades académicas desta pessoa, há ainda falta de 

técnicos profissionais bem como estruturas apropriadas para satisfazer as 

necessidades da PcD. As políticas públicas têm como objectivo último extinguir 

as barreiras criadas pela sociedade mas nada de concreto é visível ainda. Os 

planos, as políticas, as convenções, os regulamentos e os guiões existentes que 

regulam os direitos da PcD não são aplicados; o governo apresenta 

constantemente argumentos para justificar a sua apatia. APcD não beneficia de 

uma educação completa e esta não se encontra ao seu dispor durante toda a sua 

vida.  

Como medidas futuras seria de se manter a PcD permanentemente informada 

sobre os seus direitos no que tange à educação, é igualmente necessária a 

formação de r professores capazes de receber a PcD nas turmas, e também a 

criação de condições de acessibilidade nas universidades para que possam 
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acolher estudantes com deficiências. Uma vez no seio das universidades, os 

estudantes necessitarão de material didáctico adaptado aos diferentes tipos de 

deficiências. E, por fim, a introdução da educação inclusiva nas escolas 

secundárias. 
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“LUTAR PELOS DIREITOS DOS DEFICIENTES É UMA FORMA DE 
SUPERAR AS NOSSAS PRÓPRIAS DEFICIÊNCIAS”  

John Kennedy 

INTRODUÇÃO 

Pretendemos com este tema analisar as Políticas Educacionais enquanto 

mecanismo de Inserção da Pessoa com Deficiência (PcD) no Ensino, tendo por 

base: Uma análise histórica do caso de Moçambique e das Obrigações do 

Estado Moçambicano na Efectivação do Direito à Educação. 

Justifica-se um estudo com este objecto em virtude da recente ratificação da 

CIDPD - Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Resolução n.º 29/2010, de 31 de Dezembro), nos termos da qual o 

nosso Estado, enquanto Estado Membro, reconheceu o direito das Pessoas 

com Deficiência à Educação e, comprometeu-se em promover este direito sem 

discriminação e numa base igualitária de oportunidades, criando um sistema de 

educação inclusiva a todos os níveis. 

Deste modo, o nosso trabalho apresenta a seguinte estrutura: Capítulo I, onde 

abordaremos as Políticas Educacionais enquanto instrumentos de inserção das 

PD no ensino, neste ponto focaremos a problemática do acesso à educação pela 

PD por notarmos que, apesar da consagração do Ensino Especial, surgem 

problemas ligados à aplicação da Lei do Sistema Nacional de Educação e de 

outros instrumentos legais nacionais e internacionais que teremos a 

oportunidade de analisar no desenvolvimento do trabalho, bem como relativos 

à ausência de recursos materiais (por exemplo, o facto de os estabelecimentos 

de ensino não possuírem espaço suficiente para criar classes especiais para estes 

educandos com necessidades educacionais especiais) e humanos (por exemplo, 

a falta de profissionais com habilitações literárias e profissionais adequadas para 

formar estudantes com necessidades especiais), Capítulo II, em que fazemos 

uma breve análise histórica sobre as Políticas Educacionais em Moçambique, 

Capítulo III, referente às incumbências do Estado na garantia de um ensino de 

qualidade para todo se de forma igualitária, e por fim o Capítulo IV, onde nos 

questionamos se as Políticas Educacionais consubstanciam um mecanismo de 

inserção das PD no processo de ensino e aprendizagem. 
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Problematizando o acima exposto questionamos: As políticas educacionais 

fomentam a inserção das PD no Ensino? Que outras medidas devem ser 

adoptadas para melhorar o acesso à educação por parte das PD? E quais as 

incumbências do Estado para a criação de Políticas Educacionais inclusivas? 

Esta série de perguntas integra o nosso Capítulo V e elas constituem nossos 

principais objectivos. 

I. POLÍTICAS EDUCACIONAIS ENQUANTO 
INSTRUMENTOS DE PROTECÇÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

O nosso Estado, através do Governo, tem a tarefa de elaborar políticas 

públicas, com vista à materialização das prescrições constitucionais nas mais 

diversas áreas, designadamente sobre a economia, a educação, a saúde, o meio 

ambiente, a ciência e tecnologia, trabalho, entre outras. 

Ao MINED, enquanto integrante do Governo e como órgão que tutela a área 

da educação cabe a formulação de políticas e estratégias educacionais, nos 

termos do art. 2 da Resolução nº 1/2011, de (…), que aprova o seu Estatuto 

Orgânico. 

E entende-se por Políticas Educacionais, o ramo intermediário entre a 

Pedagogia e a Ciência Política especializada na análise de projectos 

governamentais no campo educativo, ou seja, são planos para o 

desenvolvimento do sector da educação. Portanto, as Políticas Educacionais 

emanam do Governo, o que significa que é condição exclusiva do governo, no 

que se refere a toda a sua extensão (formulação, deliberação, implementação e 

monitoramento); são as decisões deste órgão que irão incidir sobre o ambiente 

escolar enquanto ambiente de ensino-aprendizagem. Esta situação se verifica 

em virtude de existirem determinados serviços públicos que devam ser 

garantidos pelo Estado aos cidadãos, como é o caso do sector da educação, ou 

seja, este sector encontra-se na gestão directa do Estado, podendo este actuar 

como agente ou como sujeito, formulando as escolhas ou as opções 

económicas mais acertadas no interesse da comunidade.  

Assim, o Estado, no exercício desta sua prerrogativa, permite a participação de 

outras entidades, incluindo comunitárias, cooperativas, empresariais e outras 
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iniciativas privadas no processo educativo. Portanto, o sistema nacional de 

educação de um país deve estar, necessariamente, em consonância com as 

Políticas Educacionais do mesmo. 

1. Modalidades de Políticas Educacionais 

São modalidades de Politicas Educacionais:  

a) Políticas Educacionais Especiais, as quais pressupõem a existência de um 

sistema educacional geral, integrado por todas as pessoas que não carecem de 

uma educação especial, portanto, pessoas em situação de ensino regular, e a 

existência de um sistema educacional especial, constituído por aquelas pessoas 

que carecem de educação especial, de uma atenção mais especializada no 

ensino, podendo estas serem integradas em escolas especiais, com condições 

materiais e humanas adequadas à sua condição.  

b) Políticas Educacionais Inclusivas, nesta modalidade todas as crianças 

carenciadas de uma educação mais especializada (incluindo as PD) devem ser 

integradas em escolas regulares para promover a sua inserção social. Esta 

Política permite a inclusão ou integração das crianças, jovens e adultos com 

necessidades educativas especiais nas escolas regulares, evitando-se a sua 

segregação em escolas ditas especiais, cujos ambientes excluem a criança, o 

jovem ou o adulto do meio escolar, do convívio de outras pessoas sem 

deficiência, o que retarda o processo de ensino e aprendizagem, bem como a 

socialização destas pessoas com deficiência. 

2. Política Educacional Adoptada por Moçambique 

Moçambique é signatário da Declaração de Salamanca, tendo ratificado a 

CIDPD, e nessa base assumido a obrigação de criar Políticas Educacionais 

Inclusivas no nosso país, conforme resulta do art. 24 da CIDPD: “Os Estados 

Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para 

realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades, os Estados Partes deverão assegurar um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida 

(...)”. 
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II. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS EM MOÇAMBIQUE 

O conhecimento do passado é necessário para que possamos analisar o que 

fizemos e o que deve ser feito para melhorar o sistema educativo em 

Moçambique, é por esse motivo que iremos fazer uma análise histórica das 

Políticas Educacionais aprovadas em Moçambique desde a proclamação da 

independência até à presente data. 

1. Período Pós-Independência 

Moçambique herdou de Portugal um sistema educativo precário, caracterizado 

por altos níveis de analfabetismo, uma rede escolar reduzida, falta de 

funcionários e professores qualificados e desigualdades regionais e de género 

marcantes. O sistema legado à Moçambique não fora desenvolvido para atender 

à maioria da população moçambicana, salvo alguns cidadãos nacionais ditos 

assimilados, mas a uma minoria colonial. Assim, a erradicação do analfabetismo, 

a expansão do acesso aos serviços educativos, bem como a melhoria da 

qualidade de ensino, tornaram-se as principais prioridades do país após a 

independência nacional.  

Para atingir esses objectivos, foi nacionalizada toda a rede de ensino particular, 

passando esta a ser parte do património do Estado. As massas populares, ou 

seja, a população moçambicana no geral, passaram a ter acesso à educação 

como resultado de medidas revolucionárias do nosso Governo, o que causou 

uma enorme explosão do acesso escolar, fundamentalmente no ensino 

primário.  

Na origem da referida situação, está também a consagração da educação como 

um direito e um dever de cada cidadão, como meio para combater o atraso 

criado pelo colonialismo aos cidadãos nacionais (art. 31 da CRPM- 1975). Desta 

forma, o nosso Estado reconhecia a importância da educação como 

instrumento do desenvolvimento da sociedade e do combate ao analfabetismo. 

No mesmo ano de 1975, foi atribuído ao Ministério da Educação a tarefa de 

organizar e dinamizar todo o programa de alfabetização e educação de adultos, 

tendo este criado no ano seguinte a Direcção Nacional de Alfabetização e 
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Educação de Adultos, cujo objectivo era o de orientar e controlar o Sistema de 

Alfabetização e Educação de Adultos, excluindo a formação profissional. Em 

1978 foi feita a primeira Campanha Nacional de Alfabetização e Educação de 

Adultos subordinada ao lema “Façamos do país inteiro uma escola em que 

todos aprendemos e ensinamos”.  

Contudo, as acções tendentes à escolarização de crianças e jovens portadores de 

deficiência não corresponderam às expectativas, pois o Estado emergente não 

contava com meios humanos capazes de garantir e assegurar a evolução do 

Ensino Especial (nessa altura nem se falava de Educação Inclusiva) em virtude 

das novas exigências sociais e do abandono massivo do país de especialistas do 

sector, que na sua maioria eram cidadãos portugueses. 

Prova disso foi a Constituição da República Popular de Moçambique (CRPM) 

1975 que não fazia referência aos direitos da PcD, mas apenas assegurava um 

tratamento especial aos mutilados ou diminuídos na luta de libertação (art. 34). 

Nesta vertente, parece-nos que a CRPM era de certa forma discriminatória, uma 

vez que não atribuía qualquer estatuto especial aos deficientes no geral, mas 

apenas aos mutilados de guerra. E quidjuris em relação àqueles que assim 

nasceram, e aos que tendo nascido sem qualquer deficiência a contraíram por 

factos supervenientes, e não na guerra? Sem dúvidas que os direitos da PcD não 

eram prioridade para o legislador, e inexistiam políticas educacionais inclusivas.  

Moçambique encontrava-se numa situação sociocultural e económica bastante 

sensível, se ressentia das consequências do colonialismo e as atenções estavam 

viradas para a construção de uma sociedade nova e livre de qualquer forma de 

colonização, sendo o cerne das atenções a edificação de uma sociedade nova 

para elevação do nível de vida do povo, e o Estado baseava-se nos recursos 

económicos, concebendo um apoio total à produção agrícola. 

1.2. Período do Conflito Armado 

Em 1983, foi aprovada a Lei do Sistema Nacional de Educação (SNE) tendo 

como objectivo central a formação do Homem novo, livre do obscurantismo, 

da superstição e da mentalidade burguesa e colonial (art. 4). Contudo, as 
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ambições do Governo foram inviabilizadas pelo início do conflito armado nos 

anos 1980, o que originou a destruição do tecido sociocultural e da economia. 

Em relação à Educação Especial (EE), preconizava o art. 17 da supracitada lei 

que, o Ensino Especial consiste na educação de crianças e jovens com 

deficiências físicas e mentais ou de difícil enquadramento social e realiza-se em 

escolas especiais (neste período não se falava da EI). E o objectivo do ensino 

especial é proporcionar uma formação que permita a integração destas crianças 

e jovens na sociedade e na vida laboral. 

E ainda, como forma de fazer face a esta crise originada pela guerra dos 16 

anos, o Governo Moçambicano implementou, com o apoio da Comunidade 

Internacional, o Programa de Emergência. No sector educacional o MINED 

publicou a Instrução Ministerial nº 05/87 que traçava as Metodologias de 

Trabalho das Direcções Províncias de Educação Face à situação de emergência 

no País, a destacar o Programa de Atendimento Especial às Crianças e aos 

Professores em situação difícil, Programa Educacional para o Atendimento à 

Criança Vítima da Guerra e Programa de Turmas Diagnóstico  

E mais, nas escolas de ensino regular, foi desenvolvido o programa de turmas 

diagnóstico constituídas por alunos que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem (com repetência mínima de dois anos na mesma classe). Esta 

estratégia tinha como finalidade capacitar os professores em metodologia de 

ensino especial, melhorar a qualidade de ensino e reduzir os índices de 

repetência e abandono escolar. 

1.3. Período Pós Guerra 

Finda a guerra dos 16 anos e com a aprovação da Constituição da República de 

Moçambique (CRM)em 1990, o Governo moçambicano, através do MINED, 

apresentou uma proposta política para a área social, e no sector da educação em 

particular, em que assumia e se comprometia a desenvolver acções de 

integração no Sistema de Ensino de crianças em idade escolar e em situação 

difícil, designadamente os órfãos e abandonados de guerra, crianças 

traumatizadas pelo mesmo conflito e crianças de desenvolvimento anormal. 
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Assim, em 1992 foi revista a Lei do SNE pela Lei nº 6/92, de 6 de Maio e, no 

contexto da estratégia global de desenvolvimento, o Governo Moçambicano 

adoptou a Política Nacional de Educação, através da Resolução nº 8/95, que 

operacionalizou o SNE, tendo sido concebido o primeiro Plano Estratégico da 

Educação (PEE-I), que foi publicado em 1997 e implementado entre 1999 e 

2005. A Lei do SNE surge com uma nova roupagem, abordando a questão da 

inclusão de educandos que sejam PPD nas escolas regulares, em turmas 

especiais ou escolas especiais (art. 29).  

Ademais, o PEEC I (que tinha como lema “Combater a Exclusão, Renovar a 

Escola”), realça o compromisso do Governo em tornar a educação acessível 

para todos, envidando todos os esforços para que tal objectivo seja alcançado,, 

e dava enfoque à questão da educação inclusiva I, na perspectiva de que serão 

integradas nas escolas e salas de aula existentes o maior número possível de 

crianças com necessidades especiais, ao invés de segregá-las em escolas 

separadas ou excluí-las, completamente, da escola.  

Em resposta ao movimento internacional e às deliberações contidas nas duas 

declarações de Jontiem (1990) e Salamanca (1994), foi criado em 1998o 

Programa de Escolas Inclusivas, que teve como objectivos prioritários o acesso 

escolar de crianças, a melhoria da eficácia das escolas e da qualidade de ensino, e 

adoptou a filosofia da Educação Inclusiva (EI), cujo princípio fundamental é o 

de que todos os alunos devam aprender juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam. 

Em 1999, foi aprovada a Política para a Pessoa com Deficiência através 

Resolução nº 20/99, de 29 de Junho, que preconiza o acesso e a sua integração 

nos estabelecimentos de ensino, com condições humanas, materiais e 

pedagógicas apropriadas.  

Em 2006, foi aprovado o Plano Estratégico de Educação e Cultura II (2006-

2011) que versa essencialmente os mesmos objectivos chave, dando maior 

ênfase à melhoria da qualidade da educação e à Educação Inclusiva (EI); e os 

objectivos do PEEC-II estavam ligados ao Plano de Acção para a Redução da 

Pobreza Absoluta (PARPA-II), ao Programa Quinquenal do Governo (PQG), 

assim como aos compromissos internacionais de Moçambique inerentes à 

educação para todos e para com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM).  
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Em 2004, foi aprovada a Constituição do mesmo ano, na sequência da alteração 

da CRM de 1990, tendo mantido o Direito à Educação como um direito 

fundamental (vide art. 88º da C.R.M), constituindo assim um direito e um dever 

para todos os cidadãos. Ao Estado incumbe a função da promoção de extensão 

da educação à formação profissional contínua e da igualdade de acesso de todos 

os cidadãos ao gozo deste direito (n.º 2 art. 26 da C.R.M.). 

Na C.R.M. de 2004, em comparação com as Constituições anteriores, existem 

artigos novos sobre o direito à educação e os direitos da PcD (vide arts. 113º e 

37 respectivamente). Todos estes artigos realçam a necessidade de se criarem 

condições para que todos os cidadãos tenham acesso à educação. 

Um importante instrumento ratificado por Moçambique é sem dúvida a 

CIDPPD, onde o Estado reafirma o seu compromisso de tomar medidas para 

tornar o direito à educação um direito que beneficia a todo o cidadão. 

III. OBRIGAÇÕES DO ESTADO MOÇAMBICANO NA 
FORMULACÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE 

RELATIVAS ÀS PESSOASCOM DEFICIÊNCIA 

A exigibilidade do DE como uma obrigação do Estado não só resulta da 

ratificação de convenções ou tratados internacionais, isto é, do compromisso 

assumido internacionalmente pelo nosso Estado, da sua vontade de se vincular 

pelos tratados, mas também devido à sua consagração no quadro jurídico-

-constitucional. Quer dizer as normas consagradoras de Direitos Sociais, 

Económicos e Culturais individualizam e impõem políticas públicas socialmente 

activas. O compromisso que o Estado assumiu no plano internacional é 

consubstanciado com a consagração do DE no plano nacional, nesta 

conformidade o Estado deve formular políticas educacionais activas que 

efectivem o DE. 

Em termos teóricos, as principais obrigações do Estado no âmbito da 

efectivação do DE são: Dever de Respeito do DE, Dever de Promoção do DE, 

e Dever de Prover o DE.  

A Obrigação de Respeitar significa que o Estado não pode criar obstáculos ou 

impedir o exercício do DE, ou seja, os Estados devem se abster de interferir em 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 41 - 

 

prejuízo do gozo do DE pelos indivíduos. Deste modo, a atitude do Estado 

deve consubstanciar um non facere, isto é, a obrigação de respeitar é 

essencialmente negativa. Por exemplo, o direito à saúde, à educação, 

corresponde à obrigação de não excluir ninguém de ter cuidados de saúde ou do 

sistema educativo, respectivamente.  

A Obrigação de Proteger exige que o Estado actue positivamente (é obrigação 

activa), nesta perspectiva, a atitude do Estado consubstancia um facere, pois 

deve adoptar medidas quer de natureza legislativa, quer administrativa para 

evitar violações dos DE; É igualmente necessário que se tomem medidas para 

se evitar que terceiros (pessoas, grupos ou empresas, por exemplo) impeçam o 

exercício do DE. Por exemplo, em Moçambique, o ensino é obrigatório, 

significa que nem mesmo os progenitores ou responsáveis pelos cuidados de 

uma criança podem impedir o seu acesso à escola, cabendo ao Estado actuar na 

protecção da criança, assegurando desta forma o seu direito.  

A Obrigação de Prover significa que a protecção dos DH's impõe ao Estado a 

tomada de medidas legislativas, administrativas e judiciais, desenvolvendo 

acções concretas que garantam o pleno gozo dos DH's. Como consequência, 

está proibida a denegação da justiça pelo Estado-parte, ou a alegação da falta de 

recursos, para o cumprimento dos deveres assumidos (o Estado não pode 

alegar insuficiência de fundos para a não construção de Escolas, para não 

garantir que todos tenham acesso ao livro escolar gratuito de 1ª à 7ª classes). 

E, por fim, a Obrigação de Promover, é outra obrigação activa. Refere-se às 

acções públicas que devem ser adoptadas pelo Estado para garantir o gozo 

pleno do DE, como por exemplo, a construção de escolas e a contratação de 

professores. São as leis que definem como deve ser a educação e o ensino no 

país, as Políticas Públicas Educacionais que concretizam o DE, o investimento 

em educação e em escolas. 

Neste contexto, todas as acções públicas devem ser realizadas como forma de 

garantir a realização dos DHE. Além disso, espera-se que cada indivíduo, e a 

sociedade como um todo, respeitem e contribuam na realização destes direitos 

objecto do nosso trabalho. E aos cidadãos deve lhes ser concedida a faculdade 

de exigir o respeito, a protecção, a promoção e o provimento de DE perante os 

órgãos públicos competentes para prevenção ou reparação da violação desses 

direitos. 
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IV. POLÍTICAS EDUCACIONAIS: SÃO OU NÃO UM 
MECANISMO DE INSERÇÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Moçambique ratificou a CIDPD e o respectivo Protocolo Facultativo, através 

da Resolução nº 29/2010 de 31 de Dezembro. Por ratificação entende-se o 

compromisso do Estado na aceitação do conteúdo de um tratado internacional, 

comprometendo-se em tomar atitudes positivas, um facere, com vista a 

efectivar os direitos contidos nesse mesmo tratado. 

Assim, constam do art. 4- da CIDPD, Obrigações gerais em que: “1- Os 

Estados Partes se comprometem a assegurar e promover a plena realização de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. 

Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: (…) levar em conta, em todos 

os programas e políticas, a protecção e a promoção dos direitos humanos das 

pessoas com deficiência.” 

No que tange à área da educação, estabelece o art. 24 da supra citada 

Convenção que:  

2. Para a realização deste direito, os Estados Partes deverão assegurar que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 

geral sob alegação da deficiência e que as crianças com deficiência não 

sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a 

alegação da deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental 

inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade em que vivem; 

Deste modo, as escolas nacionais devem reger-se pelo sistema de educação 

inclusiva e cabe ao MINED, a formulação de políticas educacionais inclusivas. 

Assim, as acções do Estado, através do MINED, devem ter em vista a criação 

de mecanismos para que todos os cidadãos, inclusive os PD sejam inseridos no 

SNE. Nem todas as políticas educacionais têm essa visão de incluir os PD no 

SNE- regular, pois países há em que as políticas educacionais são especiais, no 
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sentido de que todas as crianças, tidas como necessitadas de atendimento 

educativo especial devem ser inseridas em escolas especiais. 

Em face do compromisso assumido, Moçambique deverá criar condições 

materiais e humanas tendentes a materializar o sistema de educação inclusiva no 

nosso país, e também harmonizar a legislação (incluindo politicas educacionais) 

aprovada antes da ratificação da referida Convenção que esteja em desacordo 

com esta.  

Por exemplo, a Lei do SNE é de 1992 e a CIDPD foi ratificada em 2010. A Lei 

de SNE, sendo anterior, ainda estabelece a necessidade de se criarem salas 

especiais em escolas regulares, contrariando o sistema de educação inclusiva 

estabelecido pela CIDPD. Citamos o art. 29 da Lei do SNE, conforme se segue:  

1- A Educação Especial consiste na educação de crianças e jovens com 

deficiências físicas, sensoriais e mentais ou de difícil enquadramento escolar e 

realiza-se em princípio através de turmas especiais dentro das escolas regulares. 

(…) 3- É objectivo do ensino especial proporcionar uma formação em todos os 

graus de ensino e a capacitação vocacional que permite a integração destas 

crianças e jovens em Escolas Regulares, na sociedade (…). 

Moçambique adoptou a PEI (Política Educacional Inclusiva) _ assim estabelecia 

o PEEC 1999-2003 e o mesmo prevê o PEEC 2012-2016, ainda por aprovar 

pela Assembleia da República). A PEI estabelece que todo o educando que 

careça de necessidades educativas especiais deve ser integrado nas escolas 

regulares. Entretanto, por força do disposto na Lei do SNE, Moçambique 

também adoptou uma Política Educacional Especial (PEE), nos termos da qual 

as crianças que apresentem uma capacidade de aprendizagem deficitária devem 

ser inscritas em escolas especiais.  

Por seu turno, a Política Nacional da Educação (aprovada pela Resolução nº 

8/95, de 28 de Agosto, vem consubstanciar o acima exposto, ao estabelecer que 

as crianças que apresentam um nível de afecção orgânica não muito agudo são 

enquadradas em escolas normais mas, com comum atendimento especial e 

individualizado, e aquelas cujo grau de afecção se considera severo devem ser 

atendidas em escolas especiais.  

Estamos aqui perante uma política inclusiva numa perspectiva da educação 

especial, pois embora o país tenha assumido internacionalmente a PEI, ainda 
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não criou as condições materiais e humanas para a materialização do sistema de 

educação inclusiva plasmado na CIDPD. Para ilustrar esta situação, alertamos 

para o facto de no país existirem, a nível nacional, 6 (seis) escolas especiais, na 

cidade de Maputo e nas províncias de Sofala e da Zambézia, que também têm 

como responsabilidade apoiar às escolas inclusivas, neste momento estima-se 

que cerca de 600 educandos frequentam estas escolas.  

Moçambique ainda não abandonou o Ensino Especial, conforme refere o Dr. 

Rui Rodrigues, a Inclusão ainda é um processo, para tal existe o Departamento 

de Educação Especial (DEE), que tem como funções formular propostas de 

Política e Estratégias de desenvolvimento da Educação Inclusiva. Contudo, 

dados por nos obtidos no DEE há planos ainda para que a Educação se torne 

efectivamente inclusiva, para tal está agendado um Seminário em Setembro 

deste ano, que para além de várias temáticas atenção especial incidirá também 

na criação de um Plano Estratégico da Educação Inclusiva, onde definir-se-ão 

políticas e mecanismos para que a EI saia do plano teórico para o prático. 

Perante a existência de educandos com grandes dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem, optou-se pela manutenção das escolas especiais. 

Portanto, o que se fez foi incluir nas escolas regulares educandos que não 

apresentassem graves dificuldades no processo de ensino e aprendizagem e 

excluir aquelas que tivessem um nível de afecção elevado das escolas regulares, 

integrando-as em escolas especiais. Embora exista motivo para este 

procedimento, esta situação não deixa de constituir um desvio ao sistema de 

educação inclusiva. 

De acordo com o PEEC 2006-2012, a EE desenvolveu ao longo dos anos, 

sistemas educacionais altamente especializados para a escolarização das PD 

segregadas de todos outros sistemas normais, ela está, nos dias de hoje, a cair 

em desuso em face da necessidade de se oferecer às PD oportunidades de 

acesso e frequência escolar, através do sistema de EI.  

De notar que, nos termos da CIDPD, Moçambique assumiu o compromisso de 

garantir que as pessoas com deficiência tivessem acesso a uma educação 

primária e secundaria inclusiva, de qualidade e gratuita, em igualdade com as 

demais pessoas nas comunidades em que vivem (vide n.º 2 do artigo 24 da 

CIDPD). 
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Assim, em face do exposto acima, reiteramos a necessidade de Moçambique 

começar a honrar os compromissos assumidos internacionalmente. Nesta 

conformidade, há que rever a Lei do SNE, a Política sobre a PD (Resolução nº 

20/99, de 22 de Agosto,) e demais PEEC que consagram ainda o sistema de 

EE, e alterar a designação do Departamento do MINED que responde pela 

área da educação das PD, que ainda é “Departamento de Ensino Especial” 

(vide art. 17º da Resolução nº 1/2011, de 14 de Abril). 

Ademais, para que as Políticas Educacionais sejam efectivamente inclusivas, 

necessário é que se dê enfoque para cada tipo de necessidades educativas 

especiais Assim, tratando-se de educandos portadores de deficiência, os planos 

têm de definir e prever tratamento adequado para cada tipo de deficiência, isto 

é, deve partir-se do pressuposto de que cada PD tem suas dificuldades 

educativas, esta é a visão “tratar por igual o que é igual, e desigual o que é 

desigual”, pois as dificuldades no ensino de uma PD visual não são as mesmas 

que uma PD auditiva tem e então, é necessário que as Políticas Educacionais 

para além de Inclusivas atendam a cada especificidade de deficiência, há que 

individualizar o tratamento no processo de ensino e aprendizagem. Sobre esta 

parte da matéria, estabelece o nº 2 do art. 24 da CIDPD:  

2. Para a realização deste direito (educação), os Estados Partes deverão 

assegurar que: 

a) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do 

sistema educacional geral, com vista a facilitar a sua efectiva educação; e 

b) Efectivas medidas individualizadas de apoio sejam adoptadas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento académico e social, 

compatível com a meta de inclusão plena. 

Moçambique ratificou a acima citada Convenção, portanto não poderá furtar-se 

ao comprimento das obrigações nela contida sob pena de estar a violar o 

princípio Pacta Sunt Servanda. 

1. Desafios Para o Estado Moçambicano na Efectivação do Direito à Educação 

A inclusão é um processo que acontece gradualmente, que implica a 

consciencialização da pessoa humana sobre a necessidade de respeitar e 

entender que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Assim 

sendo, torna-se difícil terminar com a exclusão e mesmo existindo leis contra a 
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mesma, não são elas que vão mudar, de um dia para o outro, a mentalidade da 

sociedade assim como o seu preconceito.  

Sem dúvida que a existência de portadores de deficiência em escolas comuns 

promove a inserção social destes alunos e constitui um ensinamento aos demais 

(educadores e educandos) para eliminar qualquer tipo de discriminação. 

No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer para que todas as 

pessoas se sintam integradas e apoiadas por todos. 

Uma PEI é a melhor opção pois elimina o espírito de exclusão. Entretanto, para 

que Moçambique possa implementar a sua PEI é necessário que altere a 

situação actual, senão vejamos:  

1. As escolas continuam com barreiras arquitectónicas, e consequentemente os 

deficientes físicos continuam com inúmeras dificuldades para aceder às 

escolas e às salas de aulas. O Estado deve garantir a todos o pleno exercício 

do direito à educação, que não só comporta o acesso ao processo de ensino 

e aprendizagem, mas também o direito aos meios de transporte condignos e 

infra-estruturas apropriadas que proporcionem um ensino efectivo - este é 

carácter da interdependência dos DH's. 

Em obediência ao disposto na Resolução nº 8/95, de 22 de Agosto, (Política 

Nacional de Educação) que estabelece que “o ambiente das escolas existentes 

deverá tornar-se mais acessível para as crianças com necessidades educativas 

especiais”, urge a necessidade de haver mais coordenação ministerial (MINED e 

Ministério dos Transportes e Comunicações) para tornar acessíveis aos 

deficientes os transportes públicos, pois a maior dificuldade destes é a 

locomoção para os estabelecimentos de ensino. 

2. Inexistência de professores capacitados para lidar com educandos especiais 

(exemplo: os professores não têm capacitação para dar aulas nas línguas de 

sinais aos deficientes auditivos, não têm formação em Braille, o que dificulta 

o processo de ensino e aprendizagem); os professores devem estar 

capacitados sobre técnicas e metodologias de atendimento especial. 

Moçambique assumiu internacionalmente, através da CIDPD (art. 24, nº 4) 

que: A fim de contribuir para a realização deste direito, os Estados Partes 

deverão tomar medidas apropriadas para empregar professores, inclusive 

professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais 
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e/ou do Braille, e para capacitar profissionais e equipes actuantes em todos 

os níveis de ensino. Esta capacitação deverá incorporar a conscientização da 

deficiência e a utilização de apropriados modos, meios e formatos de 

comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, 

como apoios para pessoas com deficiência.  

Moçambique não tem quadros suficientes para lidar com educandos que sejam 

PD, embora existam os Centros de Recursos para a Educação Inclusiva (CREI), 

os quais constituem, efectivamente, um laboratório de referência para os 

processos e estratégias de inclusão escolar, através de cursos modulares, 

capacitação de professores, mobilização e sensibilização da comunidade, entre 

outros. Estes Centros são multifuncionais, orientados para os níveis primário e 

secundário, abarcando áreas de formação e de capacitação profissional, serviços 

de diagnóstico e orientação, produção de materiais, entre outros. Entretanto, 

estes Centros não abrangem todo o país, ou seja, os 128 distritos que compõem 

o território moçambicano, o que constitui uma desvantagem. Todavia, esforços 

estão a ser feitos para a capacitação dos educadores, por exemplo, ao nível da 

província de Gaza foram formados no mês de Julho 20 estudantes segundo o 

método de Braille, mas tal formação foi apenas de dois dias, tempo considerado 

insignificante para a capacitação de educando.  

Ainda assim, saudamos esta iniciativa e reiteramos a necessidade desta prática 

continuar a ser seguida e abranger todas instituições de ensino, sob a 

coordenação do MINED. O PEEC (2006-2011), reconhece que, a formação de 

professores, o reforço da gestão das escolas e as ligações sólidas com as 

comunidades, constituem um elemento chave para uma inclusão com sucesso. 

Nesta conformidade, urge a necessidade de se formarem professores, 

capacitando-os em técnicas e métodos para lidar com educandos portadores de 

deficiência. Assim, algumas instituições responsáveis pela formação de 

educadores, tal é o caso da Universidade Pedagógica (UP), Institutos de 

Formação de Professores (IFP) dentre outras, devem apostar na formação dos 

seus docentes, devendo integrar no seu currículo disciplinas que comportem 

essa área: leccionando Língua de Sinais, o Braille, e outros métodos atendendo 

às especificidades de cada deficiência aos futuros educadores. 

3. Não há material didáctico adequado, não existem livros escritos em Braille, 

(e os deficientes visuais são obrigados a pedir ajuda dos colegas na leitura 
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das matérias - estas são as declarações de Felisberto Gustavo, deficiente 

visual, frequentando a 11ª Classe na Escola Secundária de Xai-Xai). De 

acordo com nº 3 do art. 24 da CDPD: Os Estados Partes deverão assegurar 

às pessoas com deficiência a possibilidade de aprender as habilidades 

necessárias à vida e ao desenvolvimento social, a fim de facilitar-lhes a plena 

e igual participação na educação e como membros da comunidade. Para 

tanto, os Estados Partes deverão tomar medidas apropriadas, incluindo: 

a)  Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios 

e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de 

orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e 

aconselhamento de pares; 

b)  Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da 

identidade linguística da comunidade surda; e 

c)  Garantia de que a educação de pessoas, inclusive crianças cegas, surdo-

cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de 

comunicação mais adequados às pessoas e em ambientes que 

favoreçam ao máximo seu desenvolvimento académico e social. 

Deste modo, o MINED deverá criar mecanismos para que o exercício do 

direito à educação seja uma realidade. Não podemos esquecer que os DH’s são 

interligados, assim o direito à educação inclui o direito de acesso a uma 

qualidade de ensino aceitável e esta por sua vez inclui ter: professores 

devidamente formados, condições infra-estruturais adequadas, material de 

ensino disponível para todos e sobretudo adequado para um excelente processo 

de ensino. Se é PEI que adoptamos, então toda a máquina escolar dever estar à 

disposição para que a inclusão se efectiva.   

4. O processo de inclusão deve ser acompanhado com a criação de Planos 

Curriculares Adequados para educandos portadores de deficiência, senão 

vejamos: no currículo actual existe uma disciplina intitulada TIC 

(Tecnologia de Investigação Científica) mas as escolas não tem 

computadores apropriados, isto é, com um sistema de voz para deficientes 

auditivos e muitos destes educandos são obrigados a reservar o seu direito à 

educação, pelo facto da escola não apresentar material tecnológico 
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adequado. Existem planos ao nível da DEE, entretanto, a sua efectivação 

está num nível da maturidade bastante insignificante. 

5. Processo de Avaliação, este é um dos pontos que tem causado 

constrangimento no processo de ensino e aprendizagem, pois a inexistência 

de professores capacitados para leccionar educandos com necessidades 

educativas especiais, faz com que o critério de avaliação destes seja 

aleatório. Para o caso dos deficientes visuais, como os educadores não têm 

qualquer formação em Braille, estes optam em fazer avaliações orais. É 

necessário uniformizar o processo de avaliação, para se acautelar o facto de 

tudo ficar ao critério do educador. E ainda os exames ordinários ou 

extraordinários e os de admissão, não são especializados para deficientes 

visuais, o que os educadores têm feito é aumentar 30 (minutos) aos 

educandos durante a avaliação. Para os deficientes físicos, auditivos o 

processo de avaliação é ainda razoável; 

A Dr.ª Felicidade Mapilele, funcionária afecta ao Departamento Provincial 

Educação de Gaza (DPEG), referiu na nossa entrevista que as nossas escolas 

não estão preparadas para lidar com educandos deficientes e o processo de 

avaliação destes educandos é muito complicado. Portanto, tem que se criar 

planos curriculares atendendo à cada tipologia de deficiência, ou seja, a inclusão 

que é feita a um portador de deficiência física não é a mesma a ser feita para um 

portador de deficiência auditiva, mental, ou visual, portanto, o sistema tem que 

se adaptar aos portadores de deficiência e não o contrário. 

Moçambique não possui escolas inclusivas, pois estas comportam a criação de 

condições já acima referenciadas. E o ideal para o processo de inclusão seria a 

criação de turmas inclusivas, onde as crianças que não apresentassem graves 

dificuldades de ensino pudessem integrar turmas inclusivas, e as que 

apresentassem graves dificuldades no ensino devessem integrar turmas 

especiais. Então, a inclusão deve ser acompanhada com o Especial, pois não 

podemos cair no erro da inclusão esquecendo que duma ou de outra forma 

existem crianças que carecem de um atendimento educativo especializado e 

individualizado, senão vejamos: é impossível para um educador leccionar numa 

turma com educandos portadores de deficiência auditiva, visual, e mental, pois 

tal situação o obrigaria a ter que dar atenção à estes educandos e aos restantes, 
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contando que, a comunicação deve ser feita através do Braille, linguagem de 

sinais, gravação e mais. 

Sem dúvida que as turmas seriam “um caos”, então vamos incluir mas sempre 

atendendo às especificidades de cada um. A inclusão não pode ser apurada pelo 

número de educandos com necessidades especiais numa turma ou escola, mas 

sim com toda uma estrutura montada para lidar com tais educandos, tudo para 

que a educação seja condigna e de qualidade, por isso é que o Ensino especial 

terá que andar com o ensino Inclusivo. E por fim aos educandos portadores de 

deficiência mental, deve-se em primeiro lugar acabar com a ideia de que o 

deficiente físico é doente mental, são dois conceitos completamente diferentes. 

A PD mental apresenta dificuldades no processo de ensino, na sua capacidade 

cognitiva, por isso para estes deve-se criar estímulos para que possam ter um 

aproveitamento aceitável, tudo faz parte do educador que tem de ter essa 

percepção (daí a urgência na capacitação destes).  

Em linhas gerais, o ideal sublime, o ideal de uma sociedade alfabetizada, 

continua a ser uma utopia, as escolas regulares continuam a ter uma fraca 

aderência pelas PD e tal facto alia-se à fraca preparação, se não até inexistente 

formação de professores para leccionar a educandos especiais; a inexistência de 

materiais (como livros e Braille). A EI Ideal implica que todo o aparato escolar 

esteja equipado, técnica e pedagogicamente para a Inclusão. 

A implementação do conceito de escola inclusiva é complexa e exige 

competências e habilidades adicionais dos professores para lidar com diferentes 

capacidades físicas e cognitivas dos seus alunos. Uma Educação Inclusiva 

requer um ensino-aprendizagem centrado no aluno. Ao mesmo tempo, é 

necessária uma atenção especial às características físicas da própria infra-

estrutura da escola. Para promover uma melhor participação dos alunos com 

necessidades educativas especiais nas escolas regulares, é ainda necessário 

integrar melhor a abordagem da Educação Inclusiva para a diversidade nas 

políticas e regulamentos que orientam a (gestão da) Escola e na formação de 

professores para todos os subsistemas e níveis de ensino. 
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Conclusão 

Findo o trabalho, conclui-se que Moçambique adoptou uma Política 

Educacional Inclusiva mas numa Perspectiva Especial. 

Contudo, é necessário que as escolas se adequem aos educandos com 

deficiência e não o contrário, urge a necessidade de se criar escolas com 

condições de albergar educandos especiais, e isto vai desde a capacitação do 

pessoal humano, a criação de infra-estruturas, para que eles possam estar 

confortáveis, e acima de tudo o sistema educacional, ou seja, os programas 

escolares têm que ser mais inclusivos para que haja maior acompanhamento dos 

estudantes com deficiência no processo de ensino e aprendizagem. 

Uma Educação de qualidade constitui factor condicionante para o exercício do 

Direito ao Trabalho, pois para se ter um excelente emprego é necessário ter 

passado por uma formação de qualidade. Ademais, uma população educada é 

fundamental para o desenvolvimento nacional.  

A qualidade de ensino, combinada com Políticas Educacionais Inclusivas, 

abrangentes em todo o território nacional, constitui um factor-chave na 

promoção do bem-estar social e na redução da pobreza, pois pode afectar 

positivamente a produtividade nacional e, por via disso, determinar padrões de 

vida e a habilidade das nações competirem na economia global. A pobreza 

global não pode ser reduzida a menos que todas as pessoas em todos os países 

tenham acesso à educação e beneficiem de uma educação básica de qualidade. 

Um Estado de Direito, como o nosso, deve criar uma máquina política e 

executiva que as segure os Direitos Fundamentais dos cidadãos. 

Assim ao Estado Moçambicano cabe as obrigações de respeitar, promover, 

prover e proteger o DE de todos os habitantes de seu território, por meio de 

actuação efectiva dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e de seus 

agentes, ou seja, ao Estado Moçambicano incubem-se as funções de criar 

mecanismos para tornar efectivo o DE, através da promoção da garantia desses 

direitos e liberdades e de adopção de medidas progressivas de carácter nacional 

para assegurar a sua realização. 

Moçambique deve domesticar os compromissos assumidos internacionalmente 

(convenções e tratados internacionais) através da criação de legislação, e esta 
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deve ter um cunho mais interventivo e punitivo, ao contrário das políticas que 

Moçambique adoptou que são planos e estratégias que não vinculam a ninguém.  

E adoptado um quadro jurídico legislativo deve-se seguir a operacionalização, 

ou seja, as decisões do Poder Executivo tem se sair do papel e ir para a prática. 

Há muita tendência para a Inclusão de tudo para satisfazer as obrigações 

resultantes das convenções, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 

contudo deve-se tomar-se iniciativas para atender às reais necessidades 

educativas das PD e das suas dificuldades de inserção no ensino. 

Se nada for feito para colmatar os inúmeros constrangimentos que as PD 

passam no processo de ensino e aprendizagem, corremos o risco de a Inclusão 

tornar-se uma forma de exclusão, pois a Inclusão deve ser acompanhada pela 

criação de condições pedagógicas e humanas, a Inclusão não poder ser 

simplesmente formal, no sentido de termos educandos especiais nas escolas 

regulares, mas sim material, acompanhada através da criação de meios para a 

inclusão efectiva. 

É necessário apostar numa educação mais abrangente e de qualidade para que 

todos nós possamos ter a oportunidade de mudar a nossa condição de vida. 

A Inclusão escolar deve ter uma perspectiva de combater a exclusão e renovar a 

escola, incidindo sobre a necessidade de expansão de oportunidades de acesso 

da população a uma educação de qualidade. 

Bibliografia 

Legislação Nacional: 

Plano Estratégico da Educação e Cultura 1999-2003; 

Plano Estratégico de Educação e Cultura 2006-2011; 

Plano Estratégico de Educação e Cultura 2012-2016; 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio; 

Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA-II); 

Plano Quinquenal do Governo 2010-2014. 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 53 - 

 

Legislação Internacional 

Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino. 

Obras de Referência: 

AFRIMAP e OSISA- Open Society Initiative for Southern Africa 

(2012).Moçambique: A Prestação Efectiva de Serviços Públicos no 

Sector da Educação. 

AHLERT, Alvori (2007). POLÍTICAS Públicas e Educação na Construção de 

uma Cidadania Participativa. Centro de Ciências Humanas, Educação e 

Letras- UNIOESTE, Toledo – Paraná. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1993, 28º Edição): O que é Educação. Apud 

CAMPOS, Daniela Gonçalves dos Santos (2002). Síntese de Ideias. São 

Paulo. 

COMPARATO, Fábio Konder (2007). A Afirmação Histórica Dos Direitos 

Humanos. V Edição. São Paulo: Editora Saraiva. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes (1997). Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição. Coimbra: Livraria Almedina. 7ª Edição. 

CONJO, Cassiano José Alberto (2008). Política de Inclusão da SCN em 

Relação às Crianças das Zonas Geográficas Remotas e Pobres de 

Moçambique. Boletim Rede Inclusão. Nº 1 Julho de 2008. 

CHAMBAL, Luís Alfredo (2007). A Escolarização dos Alunos com 

Deficiência em Moçambique: Um Estudo sobre a Implementação e os 

Resultados das Políticas da Inclusão Escolar (1999-2006), Tese de 

Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

CLAUDE, Richard e ANDREOPOULOS, George (2007). Educação em 

Direitos Humanos para o Século XXI. Editora da Universidade de São 

Paulo. Brasil. 

CURY, Carlos Roberto Jamil (2002): Direito à Educação: Direito à Igualdade, 

Direito à Diferença. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

EVALDO Vieira (2001). A Política e as Bases do Direito Educacional. 

Cadernos Cedes. Ano XXI. 



-  54 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

FRANÇA, George; OLIVEIRA, Adão Francisco; PIZZIO, Alex (2010). 

Fronteiras da Educação: Desigualdades, Tecnologias e Políticas. Editora 

da PUC Goiás. 

GONSALEZ, Ester Rizzi; XIMENE, Salomão (2009). Colecção Cartilhas de 

Direitos Humanos: Direito Humano à Educação. Volume 4. Brasil.  

MIRANDA, Jorge (1993). Manual de Direito Constitucional: Direitos 

Fundamentais. Tomo IV. 2ª Edição.Coimbra Editora. 

NOWAK, Manfred (2003). Introduction to the Human Rights Regime: 

International Human Rights Protection. Volume 14. Boston. 

PATRÃO, Hélder (2003). Direitos Humanos: Uma questão de Princípios. 1ª 

Edição.  

QUADROS, André Gonçalves Pereira (1997). Manual de Direito Internacional 

Público. 3ª Edição. Coimbra: Livraria Almedina.  

RIZZI, Ester; GONZALEZ, Marina e XIMENES, Salomão (2011). Direito 

Humano à Educação. Vol. 7. 2ª Edição. Plataforma Dhesca Brasil. São 

Paulo. 

ROMANA, Paula (2000). Educação Comum e Especial. Universidade de 

Minas Gerais. 

VIEGAS, Luciane (2005). Educação Especial no Rio Grande do Sul: uma 

análise da oferta e das Políticas Educacionais no Período de 1988 a 

2002. Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 

Faculdade de Educação. 

WATY, Teodoro Andrade (2011). Direito Financeiro e Finanças Públicas. 

W&W Editora. Maputo. 

Sítios da Internet  

http/www.deficiencia.no.com.  

http://www.unicef.org/mozambique/pt/education.html. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_- 

http://educador.brasileiraescola.com/politica-educacional/  



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 55 - 

 

http://302284.vilabol.uol.com.br/aulaum.htm 

http://www.opais.co.mz/index.php/analise/92-adelson-rafael/7231-35-anos-

da-independencia-nacional- as-faces-sinuosas-da-educacao1.html. 

http://jus.com.br/revista/texto/18354/o-direito-a-educacao-especial-

inclusiva#ixzz1ytfOGTaj 

http://www.efdeportes.com/efd70/inclus.htm 

http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/politica-educacao-especial-um-

estudo-sobre-inclusao.htm 

http://www.slideshare.net/SolangeDasGraasSeno/apostila-adaptaes-em-

deficiencia-fsica-2011. 





Número 2 • Ano 2 • 2013  - 57 - 

 

A MULHER PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E O ACESSO AO EMPREGO: 

DUPLA PROTECÇÃO E DUPLA DISCRIMINAÇÃO 

GEORGINA DEODATO FUEL 



-  58 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Acrónimos 

PD – Pessoa com Deficiência 

NU – Nações Unidas 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PPPD – Politica para a Pessoa Portadora de Deficiência 

CDPD – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

CRM – Constituição da Republica de Moçambique 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos 

CEDAW – Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher 

PIDESC – Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais 

PIDCP – Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

PNAD – Plano Nacional para a Área da Deficiência 

PNAM – Plano Nacional para o Avanço da Mulher 

EPPDFP – Estratégia para a Pessoa Portadora de Deficiência na Função 

Pública 

ADEMO – Associação dos Deficientes de Moçambique 

PAMD – Programa de Acção Mundial para a Deficiência 

PEMMAS – Plano Estratégico do Ministério da Mulher e Acção Social 

EEFPM – Estratégia de Emprego e Formação Profissional em Moçambique 

DPAB – Declaração e Plataforma de Acção de Beijing 

   

 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 59 - 

 

“A expressão mais bela e enriquecedora  

da vida humana é a sua diversidade.  

Uma diversidade que nunca pode servir 

para justificar a desigualdade.  

A repressão da diversidade empobrece  

a raça humana. É nosso dever facilitar  

e reforçar a diversidade a fim de chegar  

a um mundo mais equitativo para todos.  

Para que exista a igualdade, devemos  

evitar as normas que definem o que deve ser 

uma vida humana normal ou a forma normal 

de alcançar a felicidade.  

A única qualidade normal que pode existir entre os seres humanos é a própria 

vida”  

 (Óscar Arias, Prémio Nobel da Paz)  
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“MAXIMIZAR O EMPREGO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA É UMA 
NECESSIDADE RACIONAL E ECONÓMICA DE FAZER O MELHOR 
USO DAS HABILIDADES E CAPACIDADES DISPONÍVEIS EM NOSSA 
SOCIEDADE” 

(OZKOWSKI) 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 600 milhões de 

pessoas ou aproximadamente 10% da população mundial, possui algum tipo de 

deficiência, e um 1/3 dessas pessoas vive nos países em desenvolvimento, e 

muitas vezes não têm acesso à educação e à reabilitação, factos que comprovam 

a intrínseca ligação existente entre a deficiência, a pobreza e a exclusão social. E 

do número total de pessoas com deficiência, estima-se que metade sejam 

mulheres. 

Em grande medida e em todos os lugares do mundo, as pessoas com deficiência 

têm de lidar com as barreiras físicas, culturais e sociais, que limitam as suas 

vidas e as suas oportunidades. E em Moçambique, a situação não é diferente, 

pois, as pessoas com deficiência encontram-se muitas vezes, em situação de 

pobreza extrema e marginalização social, e as questões de género, raça e 

orientação sexual, são factores que influenciam o grau de exclusão e 

marginalização. 

E segundo a Organização Mundial do Trabalho (OIT), grande parte das 

mulheres com deficiência são pobres, analfabetas e sem qualificação 

profissional e estão em maior percentagem de desemprego, comparando-se 

com o percentual de homens com deficiência. 

Assim sendo, a presente monografia irá, dentro do universo das pessoas com 

deficiência e dos vários problemas por elas enfrentados, concentrar-se na 

questão do acesso ao emprego por parte da mulher com deficiência. E trará 

como pressupostos, o facto de as mulheres serem duplamente atingidas pelos 

estereótipos e práticas discriminatórias, em função do género e da deficiência 

no âmbito laboral, e também o facto de ela beneficiar de uma dupla protecção 

legislativa, por fazer parte de dois grupos considerados vulneráveis, e ainda 

assim, ter os seus direitos a serem continuamente não reconhecidos ou 

desrespeitados. 
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E deste modo, a monografia irá comportar, essencialmente três fases, a primeira 

que incidirá sobre a questão do acesso ao emprego, para as pessoas com 

deficiência em geral e a mulher em particular, a segunda que irá desdobrar-se 

sobre as duas questões de fundo, que são a discriminação e a protecção 

legislativa, e por fim, na última fase, far-se-á uma análise das diversas 

consequências da discriminação das mulheres com deficiência no acesso ao 

emprego. 

As minhas considerações nesse estudo partem do entendimento de que as 

mulheres, sejam elas com deficiência ou não, ainda vivem em contexto de 

exclusão, segregação e violência e que as políticas de apoio e defesa a esse 

segmento populacional além de não serem suficientes, na prática não têm 

aplicação efectiva. 

E a base ideológica para dissertação é a noção de direitos humanos, da 

igualdade de oportunidades e do princípio da não discriminação. 

Problemas 

• Quais são os direitos humanos da pessoa com deficiência, em 

particular da mulher? 

• Será que os problemas relativos à mulher e os relativos à deficiência 

estão a ser tratados em conjunto, no mundo e em particular em 

Moçambique? 

• Que instrumentos jurídicos relativos a esta matéria o Estado 

moçambicano ratificou ou em quais aderiu? 

• Qual é o grau de acessibilidade da mulher com deficiência ao emprego 

em Moçambique? E qual a situação de outros países africanos? 

• Qual é o regime jurídico de protecção das mulheres com deficiência no 

âmbito laboral em Moçambique? Está realmente a ser implementado? 

• Como é que o Estado está a implementar a Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher, no 

contexto das mulheres com deficiência e acesso ao emprego? 

• Que medidas o Estado tem levado a cabo, de modo a punir qualquer 

forma de discriminação contra a mulher com deficiência no trabalho e 

no acesso ao mesmo? 
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• Porque é que o Estado continua a falhar na protecção da mulher com 

deficiência, sendo que ela faz parte de dois grupos considerados 

vulneráveis, a mulher e as pessoas com deficiência em geral? 
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I. O ACESSO AO EMPREGO 

O direito ao emprego é um direito reconhecido pela Constituição da República 

de Moçambique (CRM), e está intimamente relacionado com a auto-estima, o 

reconhecimento social e a dignidade da pessoa humana. Estabelece a lei 

fundamental, no seu art. 84º, que “o trabalho constitui o direito e o dever de 

cada cidadão” e que “cada cidadão tem direito à livre escolha da profissão”. 

A População Economicamente Activa (PEA) em Moçambique é de quase 7.5 

milhões de pessoas, constituída maioritariamente por trabalhadores por conta 

própria e por trabalhadores familiares não remunerados. E das pessoas fora do 

grupo da PEA, isto é, da população não economicamente activa, 39% são 

homens e 60% mulheres.  

E em relação às Pessoas com Deficiência (PD), importa referir que a nossa 

Constituição proclama, no seu art. 37º, que os cidadãos portadores de 

deficiência gozam plenamente dos direitos consignados na Constituição; sendo 

que a única ressalva, constitucionalmente autorizada respeita ao exercício dos 

direitos e ao cumprimento dos deveres “ para os quais se encontrem 

incapacitados”. 

Entretanto, dados estatísticos indicam ainda que as taxas de emprego para as 

PD encontram-se abaixo das de pessoas sem deficiência em todos os países do 

mundo. E as taxas das mulheres encontram-se abaixo das dos homens. Em 

geral, as taxas de emprego são mais elevadas para os homens sem deficiência, 

seguidos pelas mulheres sem deficiência, depois os homens com deficiência e 

finalmente as mulheres com deficiência.  

De acordo com a OIT, as PD em geral enfrentam dificuldades de inserção no 

mercado do trabalho, mas, visto de uma perspectiva de género, os homens com 

deficiência são quase duas vezes mais propensos a ter empregos do que as 

mulheres com deficiência. No âmbito laboral, as mulheres com deficiência 

muitas vezes experimentam situações de contratação e padrões de promoção 

desigual, acesso desigual à formação e reciclagem profissional, o acesso desigual 

ao crédito e a outros recursos produtivos, remuneração desigual para trabalho 

igual e segregação ocupacional, e elas raramente participam no processo da 

tomada de decisão económica. E ainda, segundo o Relatório Mundial para a 
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Deficiência, ¾ das mulheres com deficiência no mundo, e quase 100% nos 

países em desenvolvimento, são excluídas da força de trabalho, e assim, muitas 

delas com deficiência vivem em situação de extrema pobreza.  

Nos seus artigos 35º e 36º, a CRM proclama a igualdade entre todos os cidadãos 

e a igualdade entre o homem e a mulher, respectivamente. 

A Lei do Trabalho, no seu art. 4º, proclama a sua obediência ao princípio do 

direito ao trabalho, da estabilidade no emprego e no posto de trabalho, e no 

princípio da não discriminação. E no seu art. 11º nº  5, a mesma Lei estabelece 

que “é vedado ao empregador despedir, aplicar sanções ou por qualquer forma 

prejudicar a mulher trabalhadora por motivo de alegada discriminação ou de 

exclusão.” 

A Política para a Pessoa Portadora de Deficiência (PPPD), nos termos do seu 

número 1.3, está alicerçada no princípio da não discriminação, e assenta no 

reconhecimento de direitos específicos das PD, dentre os quais, o direito a um 

posto de trabalho [e)]. E no ponto 4.5 referente à estratégia da sua 

implementação, menciona o sistema de emprego abordando dentre outros 

aspectos, a introdução “de um mecanismo de percentagens tendentes a garantir 

a admissão dos cidadãos com deficiência no sector público e privado”. 

Para as mulheres com deficiência, a exclusão é aprofundada, uma vez que há 

tendência de não serem vistas como membros não potencialmente activos da 

sociedade. E em Moçambique, muitas mulheres com deficiência vêm-se 

obrigadas a permanecer inactivas, muitas vezes simplesmente ficando em casa, 

tendo em conta que, o acesso ao mercado de trabalho para as PD em geral, está 

dependente de uma série de factores, que ao não serem ultrapassados, 

condicionam a taxa de empregabilidade, e tais factores são: as estatísticas, a não 

discriminação, a acessibilidade, a educação/formação, as ajudas 

técnicas/produtos de apoio, os incentivos ao emprego, a sensibilização, entre 

outros, sendo que a educação desempenha um papel crucial.  

E há vezes, porém, em que às mulheres com deficiência é negada a inserção no 

mercado de trabalho, mesmo sendo académica e profissionalmente qualificadas.  

E perguntamo-nos: não estaremos em Moçambique em clara e contínua 

violação dos princípios constitucionais da igualdade entre o homem e a mulher 

(art. 36º) e da não discriminação contra as pessoas com deficiência (art. 37º)? 
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II. DUPLA DISCRIMINAÇÃO E DUPLA PROTECÇÃO 
LEGISLATIVA 

“Mulheres e meninas portadoras de deficiência, de todas as idades, todas as 

raças, etnias, religiões, extracto socioeconómico e orientação sexual; elas vivem 

em comunidades rurais, urbanas e suburbanas… Mulheres e meninas 

portadoras de deficiência encontram-se no “canto”da deficiência e da 

feminilidade – com duas identidades minoritárias, uma dupla dose de 

discriminação e estereotipagem e múltiplas barreiras para alcançar os seus 

objectivos… Apesar de muitas delas serem fortes e criativas devido à sua 

múltipla identidade, elas também enfrentam as consequências da 

discriminação.” 

BARBARA WAXMAN  

1. Dupla Discriminação 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é um dos 

primeiros instrumentos internacionais a reconhecer os direitos das mulheres 

com deficiência. A mesma trata a dimensão do género reconhecendo os direitos 

das mulheres com deficiência não apenas como um capítulo distinto, mas sim, 

focando este aspecto dentro de outros capítulos importantes. 

O género corresponde ao conjunto de representações que cada sociedade 

constrói, através da sua história para atribuir significados, símbolos e 

características para cada um dos sexos.  

“Devemos entender que o género se refere as relações construídas socialmente 

entre Homens e Mulheres. Este relacionamento tem a ver com aquilo que uma 

determinada sociedade estabelece sobre o que deve ser um homem e uma 

mulher, para serem socialmente aceites: quais os papéis que cada um 

desempenha, qual o seu comportamento, e os seus deveres, obrigações e 

direitos.”  

A sociedade estabelece o que deve ser um homem e uma mulher, define 

também que papéis são mais importantes, quem deve ter o controlo, a 

autoridade e o poder; e determina ainda quem tem acesso aos recursos, à 
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educação, ao emprego e quem toma as decisões, ou seja, como devem ser as 

relações entre homens e mulheres.  

Por conseguinte, a partir destas relações, traça-se o perfil da mulher, como um 

ser inferior, frágil e incapaz, e do homem, como um ser superior, detentor de 

direitos e privilégios, autoridade e poder. E este poder faz com que a mulher se 

torne dependente, subordinada, dominada e muitas vezes, discriminada e 

excluída.  

Esta situação de inferioridade vivida pelas mulheres no nosso país vem sendo 

propagada de modo que a diferença de género interfere na organização social 

do espaço público e privado. A divisão dos espaços delega ao homem a 

actuação nos espaços públicos: mercado de trabalho, escolarização e 

participação política. E para as mulheres estão destinadas apenas as actividades 

domésticas. 

Assim, é extremamente relevante o estudo da situação da mulher com 

deficiência, pois, ela muitas vezes sofre com a múltipla discriminação e, 

consequentemente, com as suas desvantagens, sendo que, o termo “múltipla 

discriminação” é utilizado para descrever situações em que as pessoas estão 

sujeitas à discriminação com base em mais de um problema ou factor.  

As mulheres com deficiência podem vivenciar uma “discriminação 

interseccional”, onde duas ou mais discriminações combinam, e criam tipos 

específicos de discriminação, não vivenciados por homens e mulheres sem 

deficiência e nem por homens com deficiência.  

O conceito de “interseccionalidade” tem sido desenvolvido, precisamente para 

designar os diferentes tipos de discriminação e as experiencias das pessoas a elas 

sujeitas. Ou seja, no caso das mulheres com deficiência, os preconceitos 

relativos ao género, são acrescidos dos relativos a deficiência, facto que 

contribui para uma exclusão mais profunda dos sistemas de ensino. Enquanto 

se considera normal que homens com deficiência procurem formação, para as 

mulheres com deficiência, esta consciência é menos comum na sociedade em 

geral, e na moçambicana em particular, onde os aspectos tradicionais e culturais, 

influenciam de forma determinante na visão do papel da mulher.  

As mulheres com deficiência enfrentam diversos obstáculos que dificultam o 

seu acesso ao emprego, como é o já mencionado caso da educação.  
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A CDPD no seu art. 6º e o Plano Nacional para o Avanço da Mulher (PAMD) 

no seu parágrafo 45, fazem referência discriminação múltipla a que estão 

sujeitas as mulheres com deficiência. 

Quando dirigimo-nos a legislação interna, é de referenciar, em primeiro lugar, 

que em Moçambique, tal como em muitos outros países, a questão do género e 

da deficiência ainda são tratadas separadamente, ou seja, existem instrumentos 

direccionados ao grupo vulnerável “PPD”e outros, ao grupo vulnerável 

“mulheres”, não existindo instrumentos específicos para o grupo “mulheres 

com deficiência”; e em segundo lugar, temos apenas politicas, planos e 

estratégias, que no fundo, são instrumentos desprovidos de força vinculativa, e 

não obrigam nem ao Estado e nem aos particulares.  

2. Dupla Protecção Legislativa 

A dupla protecção legislativa vem referenciar o facto de as mulheres com 

deficiência por integrarem dois grupos considerados vulneráveis, serem 

consequentemente abrangidas pela legislação referente a mulher e pela 

legislação referente as pessoas com deficiência. Entretanto, este aspecto da 

dupla protecção legislativa, vem demonstrar que a existência da dupla 

protecção, dessa dupla “cobertura” é apenas em termos teóricos, na medida em 

que, a situação marginal em que se encontram as mulheres com deficiência 

constitui prova plena da não efectivação da protecção das mesmas, que seria de 

esperar tendo em conta a situação especial em que se encontram. 

2.1.  Estratégias e Planos de Protecção da Mulher com 
Deficiência no Acesso ao Emprego em Moçambique 

Tal como já se fez referência, no nosso país, ainda não existem planos 

direccionados às mulheres com deficiência, ou seja, o Estado ainda não 

começou a tomar em consideração, os efeitos cumulativos da discriminação 

baseada no género e na deficiência. 

Deste modo, no estudo dos planos relativos à questão do acesso ao emprego 

por parte da mulher com deficiência, deve-se iniciar uma operação de ligação 
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entre os planos e estratégias para a mulher e os planos e estratégias para a PD. 

Assim, temos: 

• O PNAD, quando se refere aos aspectos merecedores de atenção para 

a sua inversão, fala da “discriminação da criança, rapariga e mulher 

portadora de deficiência”; dentre as suas áreas de concentração, tem a 

área de “formação profissional e mercado de emprego”;  

• A Estratégia para a Pessoa Portadora de Deficiência na Função Pública 

(EPPDFP), possui como um dos seus objectivos estratégicos (5.3), 

“criar condições que permitam a manutenção, integração ou reinserção 

profissional da PD na função pública, através de medidas de 

reabilitação e reconversão técnico-profissional”e menciona ainda, a 

necessidade de se desenhar um sistema de quotização ou adopção de 

percentagens mínimas de vagas disponibilizadas pelas instituições 

públicas para PD”. 

• A Política de Género, tem como prioridades, os grupos alvos, onde 

encontramos as mulheres portadoras de deficiência; e tem a sua 

estratégia de implementação circunscrita a 5 domínios, dentre os quais, 

o domínio económico, que por sua vez tem como uma das suas acções 

estratégicas, “melhorar as condições de ingresso da mulher no mercado 

de trabalho”. 

• O PNAM (2010 – 2014), tem como um dos seus objectivos 

estratégicos “a mulher, pobreza e emprego”, em que se pretende uma 

maior inserção da mulher no mercado formal do trabalho e a 

promoção do emprego, tendo como um dos grupos alvo a atingir, as 

mulheres portadoras de deficiência; 

• O Plano Estratégico do Ministério da Mulher e Acção Social 

(PEMMAS), tem como umas das suas principais componentes 

“Mulher e Género”, em que um dos objectivos específicos é 

“desenvolver acções concretas de promoção da emancipação e 

desenvolvimento da mulher nas áreas política, económica, social e 

cultural”. 

• A Estratégia de Emprego e Formação Profissional em Moçambique – 

EEFP (2006 - 2015), no seu ponto 4.2 fala da promoção do emprego 

para mulheres, e foca na promoção da protecção legal das mulheres 

trabalhadoras do sector formal contra recrutamentos discriminatórios, 
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transferências, despedimentos e outros; e no seu ponto 4.3, refere a 

promoção do emprego para a PD. 

Quadro Jurídico Internacional 

Na CDPD, os Estados parte sublinham, no art. 27º, o direito das PD ao 

trabalho em igualdade de oportunidades com a generalidade das pessoas, 

contribuindo para a sua inclusão. 

Do ponto de vista de género, a Declaração e Plataforma de Acção de Beijing 

(DPAB) desafia os governos, empregadores, associações de trabalhadores e 

outras entidades envolvidas no mercado de trabalho a proteger as mulheres, em 

particular alguns grupos vulneráveis como as mulheres com deficiência, 

implementando sistemas de monitorização e controlo de discriminações e 

assegurar o acesso aos programas de treino profissionalizante.  

Outros instrumentos jurídicos internacionais, que abordam o assunto são: 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) art. 23º; o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), art. 25º; o Pacto 

Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), arts. 6º e 

7º; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW), arts. 2º, 3º e 11º; a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), Convenção nº  100, arts. 1º a 3º; e OIT, Convenção n 111º, 

arts 1º a 5º.  

As concepções sustentadas a partir da caracterização do género e dos 

impedimentos ocasionados pela deficiência comprometem o contexto de vida 

das mulheres com deficiência. Elas experimentam barreiras e discriminação, em 

quase todos os campos da vida, desde o acesso à educação e saúde, à 

participação na política e no trabalho.  
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III. CONSEQUÊNCIAS DA DISCRIMINAÇÃO DA 
MULHER COM DEFICIÊNCIA NO ACESSO AO 

EMPREGO 

“A deficiência é uma questão de direitos humanos! Eu repito, a deficiência é 

uma questão de direitos humanos. Todos nós, portadores de deficiência somos 

tratados pela sociedade e pelos nossos concidadãos, como se não existíssemos 

ou como se fossemos alienígenas. Nós somos seres humanos de valor igual, e 

clamando por igualdade de direitos.” 

Bengt Lindqvist, Relator Especial da Comissão da Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Social  

A integração no mercado de trabalho permite uma participação contributiva na 

sociedade e o desenvolvimento de estabilidade e independência económica.  

Para a Presidente do Fórum Mulher, Isabel Casimiro, em Moçambique as 

mulheres são pouco incluídas no processo de desenvolvimento do país, e 

aparecem quando se fala da procriação, facto que se deve em grande medida à 

fraca escolaridade das mesmas e ao fraco acesso à gestão de recursos. 

As mulheres com deficiência, devido à múltipla discriminação, estão 

consideravelmente, em maior desvantagem que as mulheres sem deficiência. O 

direito à participação política e na vida pública pode ser apreendido nos 

seguintes instrumentos nacionais: a CRM (art. 122º), a PPPD (1.3 h e 2), a 

Politica do Género (Estratégia 1.1), PNAD (VIII).  

E em relação a estas mulheres objecto do presente trabalho, o acesso ao 

emprego é visto sob duas perspectivas, na medida em que, os preconceitos 

enfrentados pela mulher com deficiência, não se resumem somente na 

dificuldade para conseguir integração no mercado de trabalho (discriminação na 

contratação), prolongam-se até mesmo quando esta já se encontre dentro do 

mercado de trabalho, é o caso por exemplo, de padrões de promoção e 

remuneração desigual. 

Assim, se concentrarmo-nos na múltipla discriminação a que está sujeita a 

mulher com deficiência, encontraremos barreiras únicas à sua participação 

igualitária ou por vezes, até mesmo oportunidades igualitárias de sobrevivência. 
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Falamos: do acesso à saúde, da violência sexual e física, da participação na vida 

política pública, da maternidade/ família, da reabilitação, da protecção social, do 

acesso à educação, mercado de trabalho e emprego. 

A discriminação das mulheres com deficiência, para além de dificultar o 

desenvolvimento e independência pessoal da mulher, e constituir uma gravosa 

violação dos direitos humanos, propicia desigualdades socioeconómicas, que 

por sua vez, “põem em causa a coesão e a solidariedade social e funciona como 

um travão à redução da pobreza”, que é actualmente o principal desafio do 

Estado moçambicano. 

Conclusão 

O número total das pessoas com deficiência no mundo é muito grande e 

continua a aumentar. E apesar dos instrumentos legais internos e internacionais 

destinados à protecção e garantia dos seus direitos humanos, as pessoas com 

deficiência têm as suas vidas marcadas pela exclusão, pobreza e discriminação. 

E do universo das pessoas com deficiência, as mulheres apresentam-se como 

um grupo mais vulnerável ainda, na medida em que enfrentam uma dupla 

discriminação devido à deficiência e ao género; e por vezes, fala-se até de uma 

tripla discriminação, apontando-se a pobreza, como um terceiro factor de 

preconceitos. 

Feita a dissertação, pode-se concluir que, a mulher com deficiência enfrenta 

barreiras em quase todos os campos da vida social, na família, no acesso aos 

serviços de saúde, à justiça, à educação, ao emprego e mercado de trabalho, 

estando também vedada a sua participação na vida económica e nos processos 

de tomada de decisão. 

E no que diz respeito ao emprego, que constituiu o foco da dissertação, pode-se 

ver que o acesso ao emprego está dependente de uma série de factores, que ao 

não serem ultrapassados, condicionam a taxa de empregabilidade das pessoas 

com deficiência em geral e da mulher em particular, e são eles: as estatísticas, a 

não discriminação, a acessibilidade, a educação e formação, os incentivos ao 

emprego, a sensibilização, entre outros. E dentre estes, a educação constitui um 

factor crucial, pois, já foi comprovada a forte correlação existente entre a 

deficiência, o emprego e a educação; e assim, esta (a educação) reconhecida nos 
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termos do art. 24º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, é umas das principais chaves para assegurar não só o acesso ao 

emprego, mas também, o total gozo dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

E quanto ao Estado, é de salientar que a responsabilidade primária de assegurar 

o respeito pelos direitos humanos, compete a este, e todo o uso e valor da 

“maquinaria” de direitos humanos das Nações Unidas está ligado a uma 

significativa reforma legal interna; os problemas vividos pelas pessoas com 

deficiência não resultam da deficiência dessa pessoa, mas sim, da falta de 

resposta do Estado, para a diferença que a deficiência representa. Em 

Moçambique em particular, o Estado parece manter-se indiferente à situação 

das pessoas com deficiência – apesar da sua consagração no art. 125º na CRM - 

porque não basta ratificar as convenções, elas são meros guias, o Estado tem de 

fazer valer a sua missão de principal protector dos direitos humanos e garantir 

que as pessoas portadoras de deficiência tenham oportunidade de alcançar 

níveis de vida iguais às dos seus concidadãos. 

E, finalmente, no que se refere ao quadro jurídico-legal, nacional e 

internacional, de protecção da mulher com deficiência no acesso ao emprego, 

chegou-se às seguintes conclusões:  

• No âmbito internacional, fazem referência a esta questão, entre outros 

instrumentos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, no seu art. 27º em alusão às pessoas portadoras de 

deficiência em geral conjugado com o art. 6º que diz respeito à mulher 

com deficiência, e a Declaração e Plataforma de Acção de Beijing;  

• E no âmbito nacional, primeiro é de salientar que “mulher com 

deficiência” não é um termo legal, e como tal, não existe no quadro 

jurídico nacional, instrumentos que incidam sobre os direitos deste 

grupo específico, e nem disposições nos instrumentos existentes, que 

sejam destinados à mulher com deficiência; em segundo lugar, o quadro 

jurídico-legal nacional para a área da deficiência é constituído por 

planos, estratégias e políticas, não existindo uma lei de base sobre a 

deficiência que estabeleça os deveres e obrigações do Estado e dos 

particulares, para com as pessoas portadoras de deficiência, e que 

sancione condutas discriminatórias;  
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A Convenção das Nações Unidas providencia as bases fundamentais ou pontos 

de referência para as mulheres com deficiência, na expectativa de que estas 

serão aplicadas na produção de legislação interna. E para que as mulheres com 

deficiência possam gozar do seu direito fundamental ao emprego e ao trabalho 

em Moçambique, o Estado deve integrar a deficiência e o género, em todas as 

áreas e levar a cabo, acções especificamente destinadas às mulheres com 

deficiência. 

Recomendações 

É extremamente importante chamar o Estado moçambicano a afirmar e 

reafirmar todo o escopo de Direitos Humanos das mulheres com deficiência em 

todas as suas dimensões, não só a laboral, a fim de atingir as metas de 

desenvolvimento internacionalmente acordadas, bem como as contidas na 

Declaração do Milénio das Nações Unidas, pois, é uma demanda internacional 

que todas as preocupações específicas de mulheres portadoras de deficiência 

sejam reconhecidas em todos os documentos oficiais competentes. 

O Governo de Moçambique tem de colocar o conhecimento, experiência e 

necessidades das mulheres com deficiência na agenda política, económica, e as 

acções sociais e culturais do Estado. 

 Deste modo ao Governo, recomendo que: 

• Seja criada uma lei de base para a deficiência, prevendo os direitos das 

pessoas com deficiência, os deveres do Estado e da sociedade em geral 

para com essas pessoas, e sanções para situações de discriminação; 

• Sejam criados instrumentos legais contra a discriminação, na medida em 

que as PD, são seres humanos como quaisquer outros, devem ter o 

mesmo acesso ao básico da vida, incluindo: alimentação, cuidados de 

moradia, vestuário, saúde, dispositivos de assistência, serviços de apoio 

pessoal, educação, emprego, informação, comunicação, transporte e 

acesso ao ambiente físico e cultural, o direito à sexualidade, etc; 

•  Seja implementada a integração do género e da deficiência nas politicas 

e estratégias de emprego, de modo a incorporar as preocupações 

relativas às cidadãs sujeitas à discriminação com base na deficiência; 
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• Moçambique ratifique a Convenção no 159 da OIT, sobre a 

Reabilitação Profissional e Emprego das Pessoas com Deficiência; 

•  A lei penal mencione de forma explícita as meninas e mulheres com 

deficiência no seu texto, e havendo contra elas casos de violência, esta 

constituirá uma circunstância agravante na sanção; a área da violência 

contra as mulheres e meninas com deficiência, requer um estudo 

específico e sistemático, com vista ao apuramento das causas do 

problema, e à tomada de medidas específicas; 

• Promova um papel activo, ou seja, a participação da mulher em todas as 

iniciativas, programas e medidas ligadas às actividades que envolvem 

(…) e / ou influenciar a escolha e a qualidade de vida de mulheres e 

homens com deficiência: "Nada sobre nós sem nós"; 
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Anexo 

I. Entrevista 

1. Dados 

Nome da Entrevistada: Sandra Armando Langane 

Tipo de Deficiência: Física (utiliza cadeira de rodas) 

Estado Civil: Solteira 

Ocupação: Telefonista no Ministério da Saúde (desde 2009) 

Nível Académico: 12ª Classe 

2. Questões  

• Qual é causa da sua deficiência?  

o “A minha deficiência é congénita, nasci com ela!” 

• Como é que vê a situação do preconceito contra as pessoas com 

deficiência? 

o “Em tempos já foi pior, as pessoas eram muito más! Riam da 

minha condição! Principalmente nas zonas rurais…eu sou de 

Gaza! As pessoas lá, não vêem as pessoas com deficiência com 

bons olhos. Agora aqui, na cidade, as coisas são bem melhores, 

não vejo tanto preconceito.” 

• Em que áreas na sua opinião, as pessoas com deficiência enfrentam 

mais obstáculos? 
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o “(Risos) Nós enfrentamos obstáculos, preconceitos e 

discriminação, praticamente em todas as áreas!” 

• Como é que foi a sua infância? Sua educação…a sua vida na escola? 

o Eu tive a sorte de os meus pais porem-me na escola, porque, por 

vergonha, muitos pais trancam as suas filhas com deficiência em 

casa. Eu ainda não estava aqui em Maputo. Estudei até 5ª classe, e 

não foi fácil, porque os meus colegas riam de mim, mandavam 

piadas a meu respeito, etc. E depois da 5ª classe, fiquei 10 anos 

sem estudar, e recomecei os estudos, e agora faltam-me duas 

disciplinas para terminar a 12ª classe.” 

• O que pensa sobre o facto da mulher com deficiência ser vítima de 

discriminação como mulher e como pessoa com deficiência? 

o “Essa situação é mesmo real. Nós sofremos, por ser mulheres, e 

consideradas fracas, e quando somos pessoas com deficiência, é 

como se não servíssemos para nada”. 

• Como é que conseguiu este emprego? 

o “Simplesmente pedi uma audiência com o Ministro (Ex – 

Ministro, o Dr Ivo Garrido), e pedi-lhe emprego! Mandou-me 

fazer um requerimento, e depois arranjaram-me este emprego. E 

na minha opinião, o MISAU, é o Ministério que mais funcionários 

tem com deficiência, conheço vários.” 

• O que acha da questão do acesso ao emprego por parte das pessoas 

com deficiência? 

o “As pessoas com deficiência dificilmente conseguem emprego, 

por mais que tenham qualificações, por mais que tenham 

estudado! É só chegar na entrevista e verem que é uma pessoa 

com deficiência...pronto, não chamam!” 

• Em termos de movimentação, transporte, que problema tem 

enfrentado? 

o “Agora que estou aqui no MISAU, praticamente nenhum, porque 

temos transporte. Mas normalmente, os principais problemas para 
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nós que somos pessoas com deficiência física são: nos chapas, às 

vezes recusam levar-nos e quando nos levampagamos por nós e 

pela cadeira de rodas; as condições em que se encontram as nossas 

ruas, as nossas cadeiras de rodas não suportam! E mais, devíamos 

estar a andar no passeio, mas, no passeio há sempre carros 

estacionados…é uma situação muito difícil.” 

• Se pudesse dar recomendações ao Governo, o que diria? 

o “(Risos) Nós marchamos sempre, pedimos os nossos direitos, mas 

o Governo não faz nada!”  
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A INEFICÁCIA DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL COMO SISTEMA 

DE PROTECÇÃO DA PPD EM MOÇAMBIQUE 

SUZANA DÍLI ARÃO TEMBE 
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Acrónimos 

ADEMO - Associação dos Deficientes de Moçambique 

BM – Banco Mundial 

CDH- Centro de Direitos Humanos 

CPD- Comité de Pessoas Portadoras de Deficiência 

CRM- Constituição da República de Moçambique  

CRPD- Convenção Relativa a Pessoa com Deficiência 

EPPDFP - Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência na Função Pública 

FAMOD- Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade 

GDM – Governo de Moçambique 

INAS - Instituto Nacional de Acção Social 

INSS - Instituto Nacional De Segurança Social 

LPS – Lei de Protecção Social 

MMAS- Ministério da Mulher e da Acção Social 

OE – Orçamento do Estado 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PPPD - Politica para a Pessoa Portadora de Deficiência 

PPD – Pessoa Portadora de Deficiência 

PRE - Programa de Reestruturação Económica 

PRES - Programa de Reestruturação Económica e Social 
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SSO – Segurança Social Obrigatória 

SSC – Segurança Social Complementar 

SSB – Segurança Social Básica 

TCO – Trabalhadores por Conta de Outrem 

TCP – Trabalhadores por Conta Própria  
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa insere-se no âmbito do concurso organizado pelo Centro 

de Direitos Humanos (CDH) da Faculdade de Direito da Universidade 

Eduardo Mondlane sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência 

(PPD) em Moçambique, com o tema: “o Sistema de protecção social dos 

deficientes em Moçambique”, e pretende apresentar uma abordagem jurídica 

relativamente à necessidade de adopção de medidas de protecção social eficazes 

para os deficientes, como direito humano, uma vez que este grupo de 

indivíduos apesar de possuir uma redução ou perda da sua capacidade, em 

momento algum este deve ser privado dos seus mais elementares e básicos 

direitos fundamentais, por ex; o direito à protecção social, à saúde, à educação, 

ao trabalho, entre outros. 

A justificação da escolha do tema, deve-se à constatação de que o art. 35, 

conjugado com o art. 37, ambos da CRM, consagram que todos os cidadãos são 

iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 

deveres e que os cidadãos deficientes gozam dos mesmos direitos estabelecidos 

no Constituição.  

Entretanto, na prática estas consagrações constitucionais não são respeitadas, 

resultando daí uma limitação sistemática dos direitos inerentes à pessoa humana 

dos deficientes, e isto apesar de o Conselho de Ministros ter aprovado a 

Resolução número 20/99, de 23 de Junho, - Politica de Protecção da pessoa 

portadora de deficiência (PPPD).Convém frisar que existe uma certa 

ambiguidade do legislador quanto à situação e protecção da pessoa portadora de 

deficiência, na medida em que não existe um mecanismo de protecção legal 

específico para esta mesma pessoa.  

A nossa perspectiva em relação ao tema, é de que este venha constituir uma 

fonte de reflexão para a sociedade e para o legislador em especial, procurando 

trazer aspectos que possam despertar a consciência para que a pessoa portadora 

de deficiência seja vista como alguém útil à sociedade e que esta mesma 

perspectiva possa abrir caminho para a facilitação de uma maior e melhor 

inserção da pessoa portadora de deficiência na sociedade, e a todos os níveis. 
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O objectivo desta pesquisa é reflectir sobre a protecção social das pessoas 

portadora de deficiência como Direito Humano que assiste a todo cidadão que 

possua uma limitação física ou mental, visa ainda o pleno respeito pela 

dignidade humana, tendo em conta o Princípio da Igualdade e Universalidade 

entre os Homens, consagrados tanto na Lei Fundamental (art. 35 CRM) como 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 1, 2 e 7) e na Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (art. 2, 3 e 5). 

A relevância desta pesquisa consiste em apresentar uma abordagem no âmbito 

do direito à protecção do cidadão portador de deficiência como um dos 

Direitos Humanos, porque a violação dos direitos dos deficientes nos dias de 

hoje, ganhou uma maior expressão e visibilidade social. É neste contexto que 

iremos apresentar argumentos de que os direitos fundamentais não se limitam 

às normas constitucionais, mas também atingem leis de valor infraconstitucional 

que obrigam aos Estados a harmonizarem as suas normas de acordo com os 

instrumentos existentes sobre os Direitos Humanos. 

De facto, o Sistema de Protecção Social em Moçambique através da Segurança 

Social Básica só intervém em relação às pessoas portadoras de deficiência, mas 

desde que estas estejam em “situação de pobreza absoluta”. 

E a Segurança Social Obrigatória apenas assegura a protecção dos que, 

exercendo uma actividade profissional abrangida pela mesma, se venham a 

incapacitar, ou seja, através da protecção na “invalidez”. 

Pergunta-se: e que protecção existe, então, para os filhos que sejam “portadores 

de deficiência” dos trabalhadores abrangidos pela Segurança Social Obrigatória? 

A pesquisa foi realizada através de consultas à Internet, leitura e análise de 

legislação com relação à matéria em análise, publicações jurídicas, entrevistas a 

entidades ligadas à área e visitas à ADEMO e à FAMOD tendo como resultado, 

deixar perceber o sentido jurídico dos direitos dos deficientes face ao regime 

jurídico estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos, sendo que o Capítulo I, 

apresenta uma breve contextualização histórica dos Direitos Humanos e sobre a 

Protecção Social, noções básicas relacionadas com o tema, o Capítulo II, que 

faz uma análise do Sistema de Protecção Social da PPD, avanços e desafios da 
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Lei de Protecção Social e o Capítulo III, que versa sobre a aplicabilidade da 

Convenção. 

E por fim, são apresentadas as conclusões e as recomendações que suscitaram a 

dissertação do tema. 

I. BREVE HISTORIAL SOBRE PROTECÇÃO SOCIAL 

Como afirma Barbelet e Giddens Os seres humanos desde os primórdios da sua 

existência criaram e aperfeiçoaram estratégias de proteger-se a si e aos seus 

dependentes, das adversidades da vida, entretanto "sociedades diferentes 

atribuem direitos e deveres diferentes aos seus cidadãos, porque, não existe 

qualquer princípio universal que determine direitos e deveres inalienáveis da 

cidadania em geral" 

Em Moçambique, no período descrito como pré-colonial, a protecção social 

baseava-se no princípio da solidariedade e da ajuda mútua, formada por relações 

de familiaridade, amizade e vizinhança e, norteada por obrigações morais, -pelo 

dever de ajudar o outro na esperança de que na próxima oportunidade (quando 

necessitar) receberá ajuda sem precisar de pagar monetariamente, já que as 

relações sociais dessa época segundo Arriscado (1995), teciam-se na "... troca de 

bens e serviços (...) que asseguravam na sociedade algo do bem-estar e alguma 

protecção social (Ariscado, 1995: 7). Relações próprias de "famílias alargadas" 

que caracterizaram aquela época. 

Assim em 1901 foi introduzido o Regulamento da Fazenda Ultramar, regido na 

Metrópole portuguesa, o qual garantia a Previdência Social aos Servidores do 

Estado Colonial, os únicos que possuíam condições económicas e financeiras 

de contribuir para a segurança social, excluindo-se dessa forma os 

moçambicanos "indígenas", que na estratificação social dessa época não 

gozavam de nenhum direito de cidadania (Quive,2007). Essa protecção social 

de carácter contributivo, e excludente, operava benefícios como: a reforma 

especial por incapacidade permanente de serviço; subsídio de funeral; subsídio 

durante tempo de licença graciosa ou pela Junta Médica; pensão às viúvas, filhos 

menores entre outros (Capela, 1974 apud Quive 2007). No período pós-colonial 

inaugurado com a independência do país em 1975, num contexto de economia 

de orientação socialista, com a necessidade de exercer o controlo social do 
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Estado (centralizado) sobre a população, foram introduzidas formas de 

protecção social em que o Estado subvencionava as instituições (ora 

estatizadas), os serviços e as actividades sociais que segundo Quive (2007) 

satisfaziam as necessidades básicas dos cidadãos, o que de acordo com Santos 

(1990) culminou com o aumento da despesa pública do Estado. 

Neste período, do ponto de vista legal, foi mantido, com algumas reformas, o 

regime de Previdência Social para Funcionários do Aparelho do Estado de 21 

de Junho de 1966 (período colonial ainda). As reformas foram operadas através 

da própria Constituição da República Popular de Moçambique de 1975, quando 

previa no seu artigo 32, a protecção social de todos os cidadãos em caso de 

incapacidade e na velhice. 

Já em 1990, ano em que foi promulgada a Constituição da República de 

Moçambique, a qual inaugurou o sistema multipartidário, criou-se, no contexto 

de certa revalorização do sector social (visto que como se aludiu, o PRE não 

tinha resolvido os problemas sociais que o país enfrentava na época, antes pelo 

contrário, os tinha agravado) com o PRES, a Secretaria de Estado para a Acção 

Social, a qual operou alguns programas assistenciais. 

Em 1996 foi alterado o Regulamento Ultramarino de Fazenda pelo Decreto nº 

47/109 de 21 de Junho, passando a incluir todos trabalhadores sem distinção de 

assimilados e indígenas. Seguidamente, depois da independência Nacional, o 

Regulamento Ultramarino foi alterado pelo Decreto nº52/75 de 8 de Fevereiro, 

introduzindo alterações de acordo com as novas condições dos funcionários do 

Estado diferentes às dos funcionários ultramarinos, e em 1988 o8ᵒ Conselho 

Coordenador do Ministério do Trabalho apurou as medidas transitórias de 

segurança social, as quais visam minimizar a situação da falta de um 

instrumento base e vinculativo para os trabalhadores assalariados, sendo que o 

Conselho de Ministros viria a criar o INSS através do Decreto nº 17/88, de 27 

de Dezembro, procurando desta feita o cumprimento da convenção social 

baseada no princípio internacional do trabalho (OIT-1952), que preconiza uma 

segurança social baseada no princípio contributivo e de solidariedade (Quive e 

Patricio-2005:2021). 

Com a realização das primeiras eleições multipartidárias em 1994, e formação 

de um governo que se pretendia democrático, foi instituído, no âmbito da 

criação de condições institucionais para a ampliação da protecção social, o 
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Ministério para a Coordenação da Acção Social. Este Ministério, que tinha 

como tarefa traçar políticas, estratégia social e princípios nesse âmbito, foi 

transformado, através do Decreto Presidencial n° 01/ 2000, de 17 de Janeiro, 

em Ministério da Mulher e da Coordenação da Acção Social (MMCAS) para 

apartar de forma privilegiada, as questões da vulnerabilidade da mulher.  

Este mesmo Ministério, em 2005, já no Governo de Armando Emílio Guebuza, 

mudou de denominação e passou a designar-se Ministério da Mulher e Acção 

Social (MMAS).  

A Lei da Protecção Social, de 04 Fevereiro de 2007, divide a protecção social 

em três níveis, a saber: Protecção Social Básica, Protecção Social Obrigatória e 

Protecção Social Complementar (embora se refira à Segurança Social 

Complementar como parte do "sistema", a sua implementação aguarda uma 

regulamentação específica).  

Segurança Social (a qual se designa Segurança Social Obrigatória) que opera 

num regime de previdência social, de carácter contributivo, destinada apenas 

aos trabalhadores assalariados, e privilegiadamente aqueles com vínculo 

empregatício formal, operacionalizada pelo INSS, enquadra-se nela, também os 

deputados, os militares e os funcionários do Estado que possuem seus próprios 

regimes de protecção operacionalizada pelo Ministério das Finanças. 

 E aquela destinada aos grupos sociais considerados vulneráveis (crianças, 

idosos, mulheres, pessoas portadoras de deficiência) gerida através de uma Rede 

Nacional de Acção Social coordenada pelo MMAS, e operacionalizada pelo 

Instituto Nacional de Acção Social (INAS) entre outras entidades estatais e não 

estatais que compõe a rede, cuja lei que aludimos se designa de "Protecção 

Social Básica". 

Actualmente, quatro em cada cinco pessoas, em todo mundo, não usufruem de 

um nível se protecção social que lhes permita exercer estes direitos humanos, 

garantir um nível básico de protecção social e uma vida digna para estas 

pessoas, das quais muitas lutam pela sobrevivência, é uma prioridade e uma 

obrigação dos Estados no âmbito dos Direitos Humanos. 
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1. Noções Básicas 

Para melhor desenvolvimento da pesquisa, a compreensão dos conceitos-chave 

de forma coesa é fundamental, por isso, tomamos como base, os conceitos e 

definições relativas à deficiência, que constam da PPPD, enquanto resultado de 

uma abordagem universal. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), no contexto da experiência em 

matéria de saúde, estabelece a distinção entre deficiência, incapacidade e 

invalidez. De referir que as mesmas são aceites pelo GDM de forma explícita na 

Política para a Pessoa Portadora de Deficiência (PPPD), como anteriormente 

referimos. 

Pessoa Portadora de Deficiência: Aquela que, em razão de anomalia, congénita 

ou adquirida, de natureza anatómica, fisiológica, sensorial ou mental, esteja em 

situação de desvantagem ou impossibilitada, por barreiras físicas e/ou sociais, 

de desenvolver normalmente uma actividade. 

Deficiência: Qualquer redução ou perda de capacidade normal para um ser 

humano resultante de um impedimento. 

Incapacidade: É uma limitação de um dado indivíduo que restringe ou impede 

uma interacção social que é normal para um indivíduo daquela idade e meio 

ambiente resultante de uma deficiência. A incapacidade, estabelecendo a 

conexão entre a deficiência e a desvantagem, representa um desvio da norma 

relativamente ao comportamento ou actividade habitualmente esperada por 

parte do indivíduo. A incapacidade não é um desvio do órgão ou do mecanismo 

mas sim um "desvio" em termos de actuação global do indivíduo e pode ser 

temporária ou permanente, reversível ou irreversível, progressiva ou regressiva. 

Sendo "transgressões" daquilo que se espera do indivíduo, as incapacidades não 

são pois atributos intrínsecos da pessoa, mas sim a "objectivação" das suas 

dificuldades em termos de actividade considerada "normal". Daí que não seja 

correcto, como afirma a OMS (1980: 37), dizer-se que "alguém é incapaz" 

quando nos queremos referir a "alguém que tem incapacidades". 

Invalidez: Uma situação desvantajosa para um determinado indivíduo, em 

consequência de uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede 

o desempenho de uma função normal no seu caso (levando-se em conta a 

idade, o sexo e factores sociais e culturais). 
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Discriminação: Qualquer distinção, exclusão ou preferência baseadas em 

determinadas premissas que anulem ou prejudiquem a igualdade de 

oportunidades ou tratamento no emprego ou ocupação. As normas gerais que 

estabelecem distinções baseadas em premissas proibidas constituem 

discriminação perante a lei. A atitude específica de uma autoridade pública ou 

de um indivíduo que trate desigualmente pessoas ou membros de um grupo, 

com base em premissas proibidas, constitui discriminação na prática. A 

discriminação indirecta refere-se a situações aparentemente neutras, 

regulamentos ou práticas que de fato resultam em tratamento desigual de 

pessoas portadoras de características específicas. As distinções ou preferências 

que podem resultar da aplicação de medidas especiais compensatórias de 

protecção e de assistência tomadas para atender às necessidades específicas de 

pessoas com deficiência não são consideradas discriminatórias. 

Discriminação positiva: São medidas especiais e temporárias, tomadas ou 

determinadas pelo estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objectivo 

de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 

oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de género,e ntre outros. Portanto, as acções afirmativas visam 

combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no 

passado.  

Igualdade de oportunidades: É a igualdade de acesso e de oportunidades para 

todas as pessoas no que diz respeito ao emprego, ao treinamento profissional e 

às ocupações específicas e sem discriminação. 

Protecção Social Básica: tem como objectivos prevenir as situações de risco 

através do desenvolvimento de potencialidade e aquisições, destinadas à 

população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, 

privação, precário acesso aos serviços públicos e pessoas que sofrem 

discriminação etária, de género, étnica, e por deficiência. 
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II. SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL EM 
MOÇAMBIQUE 

Aprovada pela Assembleia da República aos 11 de Dezembro de 2006 e 

Promulgada pelo Presidente da República em 10 de Janeiro de 2007, a Lei 

nº4/2007,de 07 de Fevereiro, Lei de Protecção Social (LPS), é um instrumento 

jurídico, que vem estabelecer um quadro legal do âmbito da protecção social e 

define as bases em que se assenta a Protecção Social. 

A LPS estrutura-se em 07 capítulos desdobrados em 58 artigos. O capítulo I 

traz disposições gerais atinentes aos objectivos e princípios da protecção social 

(Universalidade, Igualdade, Solidariedade e Descentralização), e toma a 

Protecção Social em um Sistema que se estrutura em: Segurança Social Básica; 

Segurança Social Obrigatória e Segurança Social Complementar. 

O capítulo II trata especificamente da Segurança Social Básica, onde se definem 

os âmbitos de aplicação (pessoal e material), e a organização financeira (receitas 

e despesas). Já o capítulo III versa de forma particular sobre a Segurança Social 

Obrigatória, onde se define a sua composição, as prestações, os âmbitos da 

inscrição, da conservação de direitos, da articulação dos sistemas, das 

obrigações contributivas, organização financeira, entre outras disposições. O 

capítulo IV aborda a Segurança Social Complementar cuja regulamentação 

específica está ainda por definir em documento próprio. 

O capítulo V é atinente aos órgãos que gerem cada âmbito do sistema de 

protecção social e de tutela, definindo competências, e aqui destaca-se a 

Comissão Consultiva de Trabalho cuja função é aconselhar o Governo em 

matéria de Protecção Social. O mesmo capítulo trata ainda da questão das 

isenções fiscais referentes às instituições religiosas e não-governamentais (cuja 

actuação é preponderante para a provisão social em Moçambique, no quadro 

político económico de desresponsabilização estatal, conforme veremos adiante). 

O capítulo VI ocupa-se do tratamento das garantias e normatizações jurídicas e 

contenciosos que possam ocorrer entre os interlocutores da protecção social 

(leia-se que aqui apenas é objecto a Segurança Social Obrigatória e 

Complementar - as contributivas, portanto). 

 O capítulo VII e último trazem as Disposições Transitórias e Finais; aborda 

também o alargamento do âmbito pessoal de aplicação da protecção social; trata 
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ainda das regulamentações futuras (o caso da Segurança Social Complementar, 

cujas normas regulamentares estão por definir bem como a fixação de taxas e 

benefícios), cuja aprovação é do Conselho de Ministros. 

É importante assinalar que de modo especial, em Moçambique 80% do total das 

pessoas deficientes vivem em zonas rurais isoladas, a proporção de pessoas 

deficientes é calculada em até 20% e, se incluirmos famílias e parentes, os 

efeitos negativos da deficiência podem afectar 50% do total da população, o 

problema agrava-se devido ao fato de que, de um modo geral, as pessoas 

deficientes, habitualmente são extremamente carentes, vivem frequentemente 

em zonas onde os serviços médicos e afins são escassos ou totalmente 

inexistentes e onde as deficiências não são, nem poderiam ser, detectadas a 

tempo. 

1. Princípios  

Importa aqui enunciar e clarificar, de forma muito genérica, os princípios gerais 

do sistema de protecção social, sendo que estes (não} são só os plasmados na 

epígrafe do artigo 3 da Lei nº 5/2007 mas também devem estar presentes na 

execução efectiva da protecção social. 

Principio da universalidade -que consagra o direito de todos os cidadãos" serem 

protegidos contra os mesmos riscos na mesma situação" o que tem mais a ver 

com o principio da igualdade de tratamento do que da universalidade. 

De resto, o princípio do direito de todos os cidadãos ao sistema de protecção 

social vem consagrado no artigo 6 da Lei. 

Princípio da progressividade – dadas as limitações financeiras e técnicas do País, 

a Universalidade dos direitos deve ser feita de forma gradual no tempo. 

Princípio da Legalidade -está implícito nalgumas componentes do sistema de 

protecção social, uma importância maior no campo da “segurança social 

obrigatória” e tem fundamentação expressa no artigo 4 do Decreto nº 30/2001, 

de 15 de Outubro e também no art. 4 da Lei 14/2011, de 10 de Agosto. 

Princípio da inclusão – a protecção social básica deve não só atender às 

necessidades mais imediatas da população vulnerável, mas também criar 
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condições para a sua inclusão. Visando a resolução da pobreza e vulnerabilidade 

a longo prazo. 

Princípio da equidade Social – as pessoas em situação de maior pobreza e 

vulnerabilidade são os destinatários preferenciais da protecção social básica.  

Principio da Resposta Multi-sectorial -os cidadãos mais vulneráveis enfrentam 

ao mesmo tempo várias dimensões da vulnerabilidade assim, a resposta também 

deve ser harmonizada e multi-sectorial. 

2. Natureza e Características do Sistema de Protecção Social 
em Moçambique 

Sabe-se que o sistema de protecção social integra os regimes e os meios 

operacionais (estrutura, organização) com vista à realização de uma protecção 

social eficaz e tem como objectivo garantir às pessoas por ele abrangidas, e nos 

termos da legislação, o direito a determinados rendimentos correspondentes a 

prestações, sendo algumas exigências a nível administrativo e judicial. 

A nossa legislação prevê basicamente três pilares ou componentes de protecção 

social, sendo certo que alguns abrangem diversos regimes, nomeadamente: 

segurança social obrigatória, segurança social básica, segurança social 

complementar.  

2.1. Segurança Social Obrigatória (SSO) 

Este pilar de protecção é de carácter obrigatório e profissionalmente abrange as 

pessoas que, exercendo uma actividade profissional, estão sujeitas à ocorrência 

de riscos especificamente ligados a essa actividade profissional, quer seja 

exercida de forma subordinada, quer de forma autónoma ou independente. 

A Lei de protecção social estabelece que o SSO tem como objectivo a 

atribuição de prestações pecuniárias substitutivas perdidas pelos trabalhadores 

em consequência da verificação das eventualidades previstas na lei e ainda que 

são abrangidos obrigatoriamente no campo de aplicação da segurança social 

obrigatória (nº 1 do art. 18 e art. 21): os trabalhadores por conta própria – TCP 

e os trabalhadores por conta de outrem – TCO. 
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A Protecção social no âmbito da segurança social obrigatória caracteriza-se 

sobretudo através da concessão de prestações pecuniárias substitutivas dos 

rendimentos perdidos no exercício da actividade profissional, ou da 

compensação à perda da capacidade de ganho (art. 2 da Lei nº4/2007, de 07 de 

Fevereiro) e mediante a ocorrência de certos eventos ou acontecimentos 

previstos na lei. 

2.1.1. Regime dos Trabalhadores por conta de outrem (TCO) 

Apriori importa salientar que os trabalhadores por conta de outrem são 

vinculados por um contrato de trabalho e juridicamente subordinados, desta 

classificação podemos aferir que o regime de protecção social deste grupo de 

trabalhadores tem direito. 

As entidades empregadoras são responsáveis pelo pagamento das contribuições 

devidas à entidade gestora, incluindo a parcela a cargo do trabalhador, a qual é 

descontada nas remunerações pagas, sendo certo que o trabalhador não se pode 

opor aos descontos a que estiver sujeito. 

O montante das prestações é determinado através de formulários de cálculo, 

com base na incidência de uma percentagem fixada na lei (taxa) sobre o valor 

das remunerações registadas. 

2.1.2. Regime dos trabalhadores por conta própria (TCP) 

A SSO passou a abrigar também os TCP, devendo considerar-se como tais 

daqueles que exercem a sua actividade sem subordinação, ou seja, sem 

dependência jurídica, pode abranger um conjunto muito amplo de grupos 

profissionais que se caracterizam, fundamentalmente, por não se encontrarem 

sujeitos, no exercício da sua actividade, a uma subordinação ou dependência 

jurídica. 

A ausência da dependência jurídica revela-se igualmente pela ausência de alguns 

elementos factuais característicos do trabalho subordinado, nesse sentido a 

regulamentação do regime procurou conciliar a natureza deste com a liberdade 
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de escolha por parte das pessoas abrangidas, quer no aspecto do financiamento, 

quer no âmbito da acção protectora. 

As contribuições para o regime dos trabalhadores por conta própria são 

calculadas em função de uma remuneração convencional existindo dois 

esquemas de protecção que vão determinar a percentagem (taxa) a incidir sobre 

a remuneração convencional escolhida. 

2.2. Segurança Social Complementar (SSC) 

Correspondem a cuidados complementares todos aqueles que, legal ou 

contratualmente, visam completar a acção protectora dos regimes públicos de 

segurança social, por via de iniciativa particular ou colectiva. 

O âmbito pessoal do SSC abrange as pessoas inscritas na SSO, mas a vinculação 

dessas pessoas na instituição e mecanismos particulares, não afastam a 

obrigatoriedade de inscrição na SSO. 

Os regimes complementares podem apresentar diferentes modalidades, quer 

quanto à natureza das técnicas de cobertura e garantia, e ainda quanto aos 

suportes jurídicos e financeiros. 

A Lei nº 4/2007 refere precisamente que as instituições e outros particulares 

dão mportância aos fundos de pensões, que são os patrimónios autónomos, 

exclusivamente afectos à realização de um ou mais planos de pensões. 

Importa referir que os regimes complementares podem ainda, de acordo com a 

respectiva natureza objectiva, ser administrados por pessoas colectivas públicas 

ou privadas (associações cooperativas ou sociedades) embora nenhuma destas 

pessoas utilize a firma ou denominação social de entidades gestoras ou serviços 

integrados no sistema público social. 

2.3. Segurança Social Básica (SSB) 

A segurança social básica insere-seno âmbito da solidariedade nacional, de 

modo a garantir certas prestações aos cidadãos incapacitados para o trabalho e 

sem meios de satisfação das suas necessidades básicas. 
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A Segurança Social Básica não tem um caracter contributivo, não possui 

nenhum auto-funcionamento, pelo que as prestações atribuídas dependem da 

existência e montante das transferências do Orçamento do Estado (OE), ou de 

donativos e subsídios de entidades politicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras. 

A SSB é gerida pelo Ministério que superintende a área da Acção Social 

precisamente com a participação das entidades não governamentais e outros 

serviços de administração do Estado (por exemplo alguns sectores da justiça 

Podemos delimitar o âmbito pessoal desta forma de protecção social conforme 

o art. 7 da supra citada Lei: 

• Pessoas em situação de pobreza absoluta; 

• Criança em situação difícil; 

• Idosos em situação de pobreza absoluta; 

• Pessoas portadoras de deficiência, em situação de pobreza; e 

• Pessoas com doenças crónicas e degenerativas. 

A ausência de recursos económicos dos indivíduos acima indicados e das suas 

famílias para satisfação das suas necessidades essenciais, ou mínimas, constitui 

uma eventualidade que dá lugar à atribuição de prestações. 

As prestações atribuídas visam garantir as necessidades vitais dos beneficiários, 

em função dos seus rendimentos e dos respectivos agregados familiares, 

podendo assim variar em consequência da alteração daqueles rendimentos, e até 

da composição do seu agregado familiar ou deoutros factores legalmente 

previstos. 

Com base nos aspectos acima indicados somos levados a concluir que: a 

universalidade anunciada no artigo 6 da lei em análise é questionável quando se 

toma em consideração o carácter da "segurança social básica" pois a mesma só 

intervém em relação às pessoas portadoras de deficiência, mas desde que estas 

estejam em “situação de pobreza absoluta”.  

E a Segurança Social Obrigatória apenas assegura a protecção dos que, 

exercendo uma actividade profissional abrangida pela mesma, se venham a 

incapacitar, ou seja, através da protecção na “invalidez”.  
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Nesse sentido, urge questionar que protecção existe, então, para os filhos que 

sejam “portadores de deficiência” dos trabalhadores abrangidos pela Segurança 

Social Obrigatória? Efectivamente não existe nenhuma protecção social para 

este grupo de indivíduos. 

A situação acima descrita sugere, desde logo, uma discriminação entre 

“portadores de deficiência” familiares de pessoas em situação de pobreza 

absoluta, e “portadores de deficiência” familiares de quem exerce uma 

actividade profissional, e contraria os princípios de não discriminação e de 

igualdade de direitos plasmados na Constituição da República e de forma mais 

explícita, a não discriminação das crianças está prevista nos artigo 35 e 37do 

texto constitucional que proíbe a discriminação e o artigo 23 da Convenção dos 

Direitos da Criança que estabelece que "a criança com deficiência física ou 

mentais devem receber educação e cuidados especiais", porque elas merecem 

respeito como qualquer criança. 

A criança com deficiência deve gozar da igualdade de oportunidades e não deve 

ser discriminada nem estigmatizada. 

Estes dispositivos fazem-se reflectir na ordem jurídica interna as normas 

internacionais ratificadas pelo País, nomeadamente: a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a 

Carta Africana sobre os Direitos e o bem-estar da criança, e o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O tratamento deste direito não 

se restringe apenas à Constituição da República e às Convenções Internacionais, 

a nível das leis ordinárias esta questão também merece um tratamento especial. 

O art. 6 da referida Lei é atinente ao Princípio da Universalidade que consagra 

“o direito a todos os cidadãos de serem protegidos contra os mesmos riscos e 

na mesma situação".  

A protecção social seria universal para um grupo particular da população 

moçambicana - os "miseravelmente pobres" (nos casos em que consegue cobri-

los), os trabalhadores assalariados formais privados e os funcionários do 

Aparelho do Estado. 

Deste modo, ficam de fora desse âmbito "universal" aqueles pobres que não se 

enquadram nos padrões (economicistas) de pobreza do FMI e BM, os familiares 
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deficientes de trabalhadores formais privados ou funcionários do Aparelho do 

Estado. 

2.4. O que pretendemos evidenciar é que a universalidade no campo das 

políticas públicas significa a possibilidade de acesso de todos os cidadãos de 

urna determinada jurisdição territorial, a um bem, beneficio ou serviço, onde o 

Estado tem a obrigação de provê-los, o que não é consagrado pelo princípio em 

análise. 

Lei de Protecção Social Avanços e Desafios 

Na análise da LPS, procuramos identificar os seus avanços e limites em relação 

à legislação anterior a ela, bem como a concepção e princípios de protecção 

social que dela emanam. 

A LPS, avança ao pretender organizar a protecção social em um sistema, 

entretanto as suas disposições não possibilitam por si só o atendimento aos 

mais carenciados, para o funcionamento de um sistema de protecção social, o 

desafio assenta no fato de colmatarem-se os constrangimentos da sectorização, 

selectividade e focalização. 

E nesse sentido considera-se que a LPS:  

• Avança consideravelmente no âmbito da Segurança Social Obrigatória ao 

prever a contemplação ou cobertura com seguro social contributivo e 

estatal dos seguimentos populacionais fora do mercado formal do 

trabalho e que tenham condições de contribuir (que como já se assinalou, 

em Moçambique constituem a maioria). O desafio aqui é a sua 

regulamentação específica com a urgência há muito clamada; 

• Avança ao ampliar o escopo da segurança social contributiva, com a 

instituição jurídica da Segurança Social Complementar. É um desafio a 

sua normatização específica e os cuidados a serem empreendidas pelas 

forças sociais e políticas para que tal não dê margem (à semelhança do 

que vem se registando no cenário internacional) a discriminações. 

• Sinalizou avanço ao procurar-se guiar, entre outros, pelo princípio da 

universalidade, entretanto o mesmo é limitado e constrangido pelo 

carácter selectivo e focal dos programas conforme atrás se aludiu, o que 

configura uma "universalidade" para "particulares", cabendo, contudo 
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sublinhar que o mesmo acontece com o princípio da igualdade, que na 

lei, restringe-se a um grupo específico, ou seja, aos trabalhadores formais 

e com condições de contribuir para a Segurança Social Obrigatória e não 

a todos os moçambicanos como seria desejável, nos termos da 

democracia entendida não só enquanto socialização da participação 

política, mas também como usufruto equitativo da riqueza socialmente 

produzida. 

• Considera-se uma limitação notável a concepção economicista de 

protecção social patente na lei, a qual não se informa na noção de 

direitos, e que pode implicar a adopção e implementação de programas 

sócio-assistenciais dirigidos aos mais pobres (quando conseguem) 

excluindo ainda assim parcelas significativas de população pobre que dela 

necessitam; 

• Os métodos de selecção das pessoas que podem receber o apoio 

disponibilizado pelo MMAS não são muito claros, o que dá azo à 

presunção de haver irregularidades. 

III. A APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA  

O Relatório Mundial sobre Pessoas com Deficiência (2011) informa que 15% 

da população possui algum tipo de deficiência. Com as directrizes da 

Convenção, principalmente a inter-relação entre os limites individuais e as 

barreiras que impedem o usufruto de direitos com equiparação de 

oportunidades entre pessoas com e sem deficiência, constata-se que não é uma 

palavra muito presente no dia-a-dia das pessoas com deficiência, e várias 

barreiras são reconstruídas, dificultando a percepção de que o “mundo” é um 

só, e que a deficiência integra a diversidade humana. 

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

rapidamente assinada e ratificada, entrando em vigor em 03 de Maio de 2008. 

Em Fevereiro de 2012, 153 países haviam assinado este tratado e 110 

ratificaram-no, o protocolo facultativo possui 90 assinaturas e 63 ratificações, o 

que demonstra que o seu texto está a gerar impacto por todo o mundo. 
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Moçambique ratificou a Convenção em 2010.Nesse sentido, questionamos 

quais as acções concretas foram levadas a cabo, ou a ser realizadas pelo nosso 

Estado, para assegurar o cumprimento da Convenção? 

O cenário nacional traz grandes desigualdades no respeito aos direitos das 

pessoas com deficiência, e há preocupação em relação ao impacto da crise 

económica e financeira na implementação das determinações da Convenção, 

visto que o vínculo entre pobreza e deficiência continua forte, desde que se 

ratificou a Convenção até hoje, passam aproximadamente 6 meses e muito 

pouco foi feito. 

A convenção é um importante instrumento designado para estimular o governo 

a promover aspectos relacionados com os direitos humanos para todos, 

incluindo as pessoas portadoras de deficiência. Ela possui normas padrão para a 

igualdade de oportunidades que a ONU publicou em 1993. 

Embora as normas padrão não obriguem os Estados membros da ONU a 

implementá-las, encorajaram alguns países a definir políticas admiráveis a favor 

da igualdade de oportunidades para as pessoas portadoras de deficiência.  

Ao assinar a Convenção, o Estado Moçambicano comprometeu-se a evitar 

actos que sejam contrários aos objectivos da mesma. A partir do momento em 

que o nosso Estado ratificou a Convenção, mostrou a sua intenção de cumprir 

as disposições e obrigações específicas do instrumento. Assim, assume o Estado 

a responsabilidade de verificar a conformidade da legislação nacional, coma 

Convenção. 

De um modo geral, o governo que ratifica a Convenção é obrigado a relatar 

regularmente ao órgão administrativo por ela criado, sobre o grau da sua 

implementação. Relativamente à CRPD, os países que ratificaram a nova 

Convenção, deveriam elaborar os primeiros relatórios sobre a aplicação da 

Convenção e submetê-los ao CPD (Comité de Pessoas Portadoras de 

Deficiência) no prazo de dois anos após a ratificação, e posteriormente de 

quatro em quatro anos (Artigo 35º da Convenção).  
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Conclusão 

Como referimos acima, em Moçambique 80% do total das pessoas deficientes 

vivem em zonas rurais isoladas, a proporção de pessoas deficientes é calculada 

em até 20% e, se incluirmos famílias e parentes, os efeitos negativos da 

deficiência podem afectar 50% do total da população, o problema agrava-se 

devido ao fato de que, de um modo geral, as pessoas deficientes, habitualmente, 

são extremamente carentes, vivem frequentemente em zonas onde os serviços 

médicos e afins são escassos ou totalmente inexistentes e onde as deficiências 

não são, nem poderiam ser, detectadas a tempo. 

O sistema de protecção social integra os regimes e os meios operacionais com 

vista à realização de uma protecção social eficaz e tem como objectivo garantir 

às pessoas por ele abrangidas, e nos termos da legislação, o direito a 

determinados rendimentos correspondentes a prestações, sendo algumas 

exigências a nível administrativo e judicial. 

A protecção social é universal para um grupo particular da população 

moçambicana - os "miseravelmente pobres" (nos casos em que consegue cobri-

los) os trabalhadores assalariados formais privados e os funcionários do 

Aparelho do Estado. Ficam de fora desta protecção os portadores de 

deficiência familiares de quem exerce uma actividade profissional, o que 

constitui uma discriminação como foi discutido ao longo da pesquisa. 

Podemos concluir que existe uma certa ambiguidade do legislador, quanto à 

situação e protecção da pessoa portadora de deficiência na medida em que não 

há um mecanismo de protecção legal específico para a pessoa portadora de 

deficiência, e os critérios de selecção dos beneficiários desta protecção não são 

claros. 

Recomendações 

Além da adopção de medidas legislativas de combate às diversas formas de 

discriminação, os Estados devem adoptar um papel mais activo, através de 

acções afirmativas, que consistem num amplo e planeado processo de 

transformação da sociedade e do próprio Estado, com o fim de identificar e 

eliminar todas as práticas discriminatórias. 
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É até possível, neste processo, que o Estado adopte discriminações positivas, 

que são aquelas medidas temporárias que têm por objectivo compensar a 

discriminação historicamente vivida por determinados grupos. 

Uma vez ratificada a Convenção, é necessário que se aprove o regulamento para 

facilitar a sua implementação. E mais, deverá haver uma educação continuada 

das pessoas portadoras de deficiência e do público em geral, para 

compreenderem e apreciar a Convenção, e controlar a implementação pelo 

governo deste importante instrumento de defesa dos direitos humanos. 

Outrossim, é necessário reavaliar o valor disponibilizado pelo Programa de 

Protecção Social Básica, na medida em que está totalmente desactualizado face 

ao índice de preços dos produtos alimentares básicos. 

Os critérios de selecção das pessoas que podem receber o apoio disponibilizado 

pelo MMAS devem ser mais claros, para evitar possíveis irregularidades. 

Bibliografia 

Obras de Referência: 

ARRISCADO, João Nunes (1995): Com Mal ou Com Bem, aos Teus te 

Detém: As Solidariedades Primárias e os Limites das Sociedades 

Previdenciais, Revista Critica de Ciências Sociais n° 42. 

BARBALET, J. M (1989): A Cidadania, Editorial Estampa, Lisboa 

Boletim Informativo do SAFOD (Federação de Deficientes da África Austral) 

nº45 Maio de 2012 

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. 

CAPELA, José (1974): O Movimento Operário em Lourenço Marques. 

Edições Afrontamento, Porto. 

Década Africana das Pessoas com Deficiência, 1990-2009. 

Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência na Função Pública (2009-2013) 

QUIVE, Samuel António. Protecção social em Moçambique: Uma rede furada 

de protecção social. Moçambique, 2007. 



-  106 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Relatório de dados de pesquisa sobre Direitos da Criança com deficiência junto 

aos Pais, familiares e comunidade (GAMA) Dezembro 2011. 

SANTOS, Boaventura Souza. O Estado e Sociedade em Portugal (1974-1988): 

O Caso das Políticas de Saúde. 2. ed. Porto: Edições afrontamentos, 

1990. 

SANTOS, Boaventura Souza. Reinventar a democracia. Lisboa: Gradiva, 1998.  



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 107 - 

 

MECANISMOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DE INTEGRAÇÃO DA 

PESSOA DEFICIENTE NA EDUCAÇÃO 

CELESTINO SIMÃO GULE 



-  108 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Acrónimos 

CADHP – Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 

CDC – Convenção dos Direitos da Criança 

CDPPD – Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência 

CNAD – Conselho Nacional para a Área da Deficiência 

CRM – Constituição da República de Moçambique, 2004 

CRPM – Constituição da República Popular de Moçambique, 1975 

DEE – Departamento de Educação Especial 

DUDH – Declaração Universal dos Direito Humanos 

ECOSOC - Conselho Económico e Social 

FAMOD - Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

MIMAS – Ministério da Mulher e da Acção Social 

MINED – Ministério da Educação 

MISAU – Ministério da Saúde 

ONGs – Organizações Não Governamentais 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PAS – Política de Acção Social 

PIDCP – Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

PIDESC – Pacto Internacional sobre Direitos Económicos Sociais e Culturais 

PNAC – Plano Nacional de Acção para a Criança 

PND - Plano Nacional de Acção da área da Deficiência 

SNE – Sistema Nacional de Educação 

UNESCO - Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 109 - 

 

“TEMOS O DIREITO DE SERMOS IGUAIS QUANDO A DIFERENÇA 
NOS INFERIORIZA; TEMOS O DIREITO DE SERMOS DIFERENTES 
QUANDO A IGUALDADE NOS DESCARACTERIZA.” 

-BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS  

INTRODUÇÃO 

Pululam na sociedade expressões de humanismo e solidariedade, assim como há 

manifestações de segregação e discriminação dos seus membros. A vida nesta 

sociedade, como em todas as que já existiram, é regrada pelo direito, realidade 

cultural resultante da obra do homem. Dos vários direitos que a dimensão 

colectiva da pessoa humana a sociedade tem emanado, os direitos humanos têm 

primordial importância em virtude de elevarem ao máximo a dignidade da 

pessoa humana. 

Não é sem razão que a CRM determina que ‘as pessoas com deficiência gozam 

plenamente dos direitos consignados na Constituição’. Esta previsão constitui 

prova suprema da valorização da pessoa humana deficiente. 

Posto isto, não é diminuta a relevância temática dos direitos humanos. Mas, 

porquê o interesse pelos mecanismos? Ora, nenhum direito, por muito bem 

enunciado que esteja nos instrumentos normativos, releva se não for 

acompanhado dos devidos modos de efectivação. Se o direito à educação da 

pessoa com deficiência haja de se realizar, então só mediante mecanismos 

idóneos se poderá efectivar, exigindo-se o seu cumprimento a quem se deve 

imputara responsabilidade de reparação pela violação do mesmo direito, quer 

por acção, quer por omissão. Perante uma cada vez mais crescente apatia pela 

situação da pessoa com deficiência, impõe-se aos cultores de direito um papel 

cada vez mais interventivo, com vista a consciencializar a sociedade, a atiçar as 

instituições públicas e privadas, no sentido de pautarem pela “integração” desta 

classe social sujeita à exclusão. Neste ‘debate’ desencontrado entre os vários 

actores sociais, importa enunciar os instrumentos jurídico-legais e institucionais, 

no sentido de despertar a consciência colectiva para o facto de que, a pessoa 

com deficiência não é apenas um ‘coitado’, a quem a sociedade e as suas 

instituições dispensam ‘lamentações’, é preciso pôr a pessoa com deficiência no 

lugar onde merece estar: igual onde o direito impõe que o seja, diferente, onde o 

direito exige que o seja. 
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Propomos no presente trabalho de pesquisa, um estudo dos mecanismos legais 

e institucionais de integração da pessoa com deficiência na educação, com o 

objectivo de compreender o direito à educação no contexto dos direitos 

humanos, analisar a concretização do direito humano à educação no contexto 

da deficiência e demonstrar o carácter transnacional dos instrumentos jurídico – 

institucionais na área da deficiência. Especificadamente delimitaremos o alcance 

do princípio da igualdade no direito à educação e a posição jurídica das pessoas 

com deficiência. A pesquisa será efectuada recorrendo-se ao método ecléctico: 

comparativo, dogmático, analítico sintético e indutivo - dedutivo, mediante 

pesquisa bibliográfica nas obras de referência e legislação aplicável, bem como 

em sítios da internet. 

No primeiro capítulo faremos uma análise conceptual e contextualizada do 

direito à educação. Seguidamente analisaremos a sua articulação com o princípio 

da igualdade, e delimitaremos a posição jurídica da pessoa portadora de 

deficiência. No segundo capítulo, conceptualizaremos a deficiência e a 

integração, palavras-chave da nossa pesquisa. No terceiro capítulo 

apresentaremos o quadro legal da integração da pessoa portadora da deficiência, 

quer a nível interno, quer internacional. No quarto capítulo faremos uma 

abordagem sobre o quadro institucional, interno e internacional, bem como o 

papel de cada instituição. Finalmente, apresentaremos a conclusão, as nossas 

recomendações e propostas.  

Questão de pesquisa 

Será que os mecanismos jurídicos e institucionais existentes garantem o acesso 

efectivo, e não apenas formal, à educação da pessoa portadora de deficiência? 

I. O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO  

1. Contextualização  

Em 1948, na DUDH, a educação foi reconhecida como um direito humano 

básico. Está patente no artigo 26º da Declaração, o princípio basilar de 

educação para todos. Lamentavelmente, em termos práticos muitos grupos de 

pessoas não têm acesso a este direito, por isso os principais instrumentos 
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internacionais e documentos sobre o desenvolvimento explicitaram mais 

detalhadamente o que quer dizer ter acesso aos direitos da educação.  

Os princípios da própria Declaração, caso do princípio da igualdade, disposto 

no artigo 2, em conjugação com o próprio artigo 26º, ampliam o âmbito do 

sentido do direito à educação, podendo existir diferentes abordagens quanto aos 

objectivos e conteúdos da educação. O direito à educação surge abordado no 

artigo 13º do PIDESC, numa clara concretização do enquadramento deste 

direito na segunda geração dos direitos humanos. O direito à educação, 

declarado no pacto supra indicado carece de efectivação, exigindo-se um papel 

positivo do Estado. Deste modo, a inércia do poder estatal pode consubstanciar 

um desvio da acção dos poderes públicos e uma clara violação deste direito 

humano. Impõe-se, portanto, que o Estado actue segundo os ditames da justiça 

distributiva ou proporcional.  

Um corolário do enquadramento do direito à educação na segunda geração dos 

direitos humanos, é a dificuldade da sua efectivação, a par dos restantes direitos 

económicos, sociais ou culturais, dificuldade essa que leva muitos, ainda hoje, a 

sustentar que esse direito é uma mera exortação aos Estados signatários. Porém, 

tal posição de negatória da juridicidade dos direitos contidos na segunda 

geração, é insustentável, posto que, a todos os seres humanos sem excepção, 

independentemente de quaisquer diferenças de natureza biológica, étnica ou 

cultural, devem ser atribuídas condições sociais de uma vida digna, que inclui 

naturalmente o acesso à educação. A ausência ou insuficiência de garantias 

jurídicas para a sua realização não significa que se está diante de meras 

exortações à acção estadual. A garantia de realização é feita através de políticas 

públicas ou programas de acção governamental.  

1.1. O Direito à Educação e sua Articulação Com o Princípio 
da Igualdade 

A “igualdade” enquanto princípio constitui um dos elementos estruturantes do 

constitucionalismo. Por isso, desde os primórdios do constitucionalismo 

moderno, está-lhe reservado um lugar saliente.  
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A igualdade proclamada nos artigos 35º e 12º, no1 da CRM e CDPPD, 

respectivamente, é uma igualdade jurídico-formal, abrangendo, naturalmente, 

quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurídica moçambicana e no 

âmbito do direito internacional, incluindo o direito à educação, enunciado nos 

artigos 88º e 24º da CRM e CDPPD, respectivamente.  

O sentido fundamental do princípio da igualdade disposto no artigo 35º da 

CRM manifesta-se, numa vertente positiva, por uma exigência, importando o 

tratamento igual em situações iguais e o tratamento desigual em situações 

desiguais. 

O direito à educação, fundamenta-se na solidariedade social, tendo como norte 

a promoção da igualdade material e a consequente implementação da justiça 

social. Perante este direito, o Estado perde a neutralidade, a posição de 

simplesmente proibir tratamento desigual à pessoa portadora da deficiência, e 

passa a ser agente promotor da igualdade no acesso à educação.  

Na igualdade perante a lei, a igualdade formal, todos são beneficiados por igual 

tratamento sem distinção. Já na igualdade perante a lei, portanto criada 

artificialmente, há sim uma discriminação positiva cuidando das especificidades 

e a busca pela implementação através da igualdade material.  

Esta igualdade material não se oferece, cria-se e não se projecta como um 

princípio, mas como uma consequência. Assim, assumem fundamental papel as 

instituições sociais, mormente o Governo, na qualidade de órgão do Estado 

responsável pela efectivação do direito à educação, o garante à pessoa portadora 

da deficiência do direito à educação. 

A adopção pelo Estado de que “todos são iguais perante a lei” tem como 

sentido a ideia de que todos têm a mesma importância para a sociedade. A 

razão do princípio da igualdade é o ser humano com vida, tido como igual em 

qualquer parte do mundo. Assim sendo, não cabe qualquer distinção, exclusão, 

dominação ou valoração do ser humano baseada na condição física ou 

aparência, ou qualquer elemento que conduz à discriminação de um homem por 

outro no acesso à educação, já que o único requisito para se ser detentor deste 

direito, que confere dignidade à pessoa, é a existência humana.  
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2. A Posição Jurídica da Pessoa com Deficiência na CRM e 
Fundamento Jurídico da sua Inclusão na Lei Mater 

A educação, para além de ser um direito humano é um direito fundamental. Os 

direitos fundamentais podem ser analisados numa dupla perspectiva, formal e 

material. Em ambas, é subjacente a sua materialidade.  

O legislador constitucional de 1975, faz referência ao direito à educação para 

todos os cidadãos (artigos. 15º e 31º, CRPM), porém, não faz nenhuma 

referência explícita aos direitos da pessoa portadora de deficiência, senão uma 

referência sintomática no artigo 32º: o ‘direito à assistência em caso de 

incapacidade’. 

O legislador constitucional de 1990, numa clara demonstração de evolução em 

relação à anterior constituição, estabelece no artigo 68º que os cidadãos 

deficientes gozam plenamente dos direitos consignados na constituição, e 

dispõe no artigo 92º o direito à educação e avança um elemento novo, que é o 

papel do Estado na promoção da extensão e na igualdade de acesso de todos os 

cidadãos ao gozo deste direito. 

O legislador constitucional de 2004 veio reiterar que os cidadãos portadores de 

deficiência gozam plenamente dos direitos consignados na constituição 

(art.37º), incluindo o direito à educação, disposto no artigo 88º.  

O reconhecimento oficial dos direitos humanos da pessoa portadora de 

deficiência, incluindo o direito a educação, pela autoridade política competente, 

dá muito mais segurança às relações sociais. Ele exerce, também uma função 

pedagógica no seio da comunidade, no sentido de fazer prevalecer os grandes 

valores éticos, os quais, sem reconhecimento oficial, tardariam a se impor na 

vida colectiva.  
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II. A DEFICIÊNCIA 

Conforme o disposto no artigo 1º da CDPPD da ONU, de 2006, “pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interacção com diversas barreiras, podem obstruir a sua 

participação plena e efectiva na sociedade com as demais pessoas.” 

Apesar de a CRM não avançar com um conceito, não deixa inequívoca a 

afirmação política dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Que 

interpretação se pode dar ao disposto no artigo 37º da CRM?  

Numa interpretação teleológica, o conceito constitucional de deficiência pode, 

sem dificuldade, abranger, além das deficiências strictusensu, situações de 

incapacidade e de desvantagem (handicaps). A tendência, nos nossos dias, vai 

no sentido do reconhecimento de que a deficiência, à semelhança da 

normalidade, é também socialmente construída. Daí que se possa qualificar 

como deficiente aquele que, não padecendo de qualquer enfermidade, seja visto 

ou encarado como tal.  

Tendo em conta o conceito de deficiência, fica claro que não se pode tratar de 

forma igual uma pessoa portadora da deficiência e uma pessoa sem ela Foi com 

vista à materialização da igualdade, “tratando os desiguais de forma desigual”, 

que surgiram as Escolas Especiais.  

Daí que releva analisar de seguida, esta nova realidade e seus contornos na 

efectivação do direito à “educação para todos”. 

1. A Integração  

O termo “integração” tem sua origem no conceito de “normalização” e usa-se 

em sentido lato para referir a prática de integrar - física, social e 

pedagogicamente - na máxima medida do possível, a pessoa com necessidades 

educativas especiais na escola regular.  

A integração escolar é um processo de oferta de serviços educativos, que se põe 

em prática mediante a provisão de uma variedade de alternativas de ensino e de 

aulas adequadas ao plano educativo de cada aluno, permitindo a máxima 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 115 - 

 

integração educacional, temporal e social entre alunos deficientes e não 

deficientes durante o período escolar normal, tendo em atenção às necessidades 

de aprendizagem daqueles.  

A CDPPD, ao enunciar o direito à educação da pessoa portadora de deficiência, 

dispõe que os “Estados Partes deverão assegurar um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis”, ora, para que tal aconteça, é necessário que haja 

condições ou mecanismos de integração escolar. Dentre os vários mecanismos 

necessários para a integração escolar da pessoa portadora de deficiência, 

analisaremos em sede desta pesquisa apenas dois: os institucionais e legais. 

III. QUADRO LEGAL DA INTEGRAÇÃO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

1. Nacional  

Deparamo-nos com a inexistência em Moçambique de uma lei concreta que 

disponha sobre os direitos das pessoas com deficiência. Porém, os seus direitos 

podem ser encontrados em vários diplomas legais que, quer de forma 

sintomática, quer de forma aturada, determinam a situação jurídica das pessoas 

portadoras de deficiência.  

Tem valor inegável o facto de o texto constitucional dispor sobre o direito da 

pessoa com deficiência o gozo dos mesmos direitos que os em situação de 

normalidade. A positivação, por si só, eleva a responsabilidade solidária de 

todos a um patamar nunca antes visto na história dos direitos humanos em 

Moçambique.  

Verifica-se a predominância de Políticas ou Programas, que carecem de força 

jurídica, não se podendo invocá-los para que se efective o direito à educação da 

pessoa com deficiência. Este facto não retira a exequibilidade do direito à 

educação, contudo, por se tratar de um direito disposto numa norma 

programática, a garantia de realização é feita através de políticas públicas ou 

programas de acção governamental. 

Elencamos, de seguida, alguns diplomas legais contentores dos mecanismos 

legais de integração da pessoa deficiente na educação, e as políticas relevantes:  
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A. CRM – artigos 35º, 37º, 42º, 43º, 44º, 88º: 

A constituição estabelece os princípios (universalidade, igualdade, não 

discriminação, solidariedade, etc.); a posição jurídica da pessoa com deficiência; 

o âmbito e sentido do direito à educação, enquanto direito fundamental; o 

modo de interpretação dos direitos fundamentais, caso do direito à educação; e 

demais preceitos que directa ou indirectamente conferem dignidade aos 

deficientes.  

B. Lei nº 7/2008, de 9 de Julho, atinente à Promoção e Protecção dos Direitos 

da Criança 

Este diploma reitera os princípios constitucionais da igualdade, universalidade e 

não discriminação (artigos 3º, 4º, 6º). 

Determina também o papel das instituições (família, comunidade, Estado, etc.) 

na efectivação do direito à educação da criança (artigo 7º); o dever do Estado na 

criação progressiva de condições para uma educação inclusiva [artigo 40º, alínea 

c)]; e, reforça o direito à educação para todos, incluindo os portadores de 

deficiência (artigo 38º, nº . 3).  

C. Lei nº6/92, de 6 de Maio, que introduz alterações à Leinº4/83 de 23 de 

Março, 

Estabelece como objectivos do SNE, a ‘garantia do ensino básico a todos os 

cidadãos’, reformulando de forma implícita o “princípio da igualdade” no 

acesso à educação [artigo 3º,alínea b)]. 

Preceitua, no artigo 29º, a criação do ensino especial, por meio de classes 

especiais nas escolas regulares (ou integração) ou de classes extra-escolares nos 

casos de deficiência mais grave. Indica a tutela institucional, ao nível do 

Governo, da educação especial. 

D. Resolução nº 20/99, de 23 de Junho, que aprova a Política para Portadores 

de Deficiência. 

É um instrumento de orientação para o Governo e a sociedade civil no quadro 

de satisfação dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Caracteriza-se 

por esclarecer os conceitos relacionados com a deficiência, reitera o “princípio 

da igualdade” (Pto. 1.3.). 
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No âmbito do sistema educacional, determina o direito de acesso à educação e 

o dever de se integrar os portadores de deficiência nos estabelecimentos de 

ensino, conferindo-lhes assim, dignidade (Pto. 4.2). 

E. Decreto nº53/2008, de 30 de Dezembro, que aprova o regulamento sobre 

acessibilidade 

Em conformidade com o disposto no artigo 9º da CDPPD, que determina que 

se ‘devem tomar medidas apropriadas para assegurar aos portadores de 

deficiência, o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao 

meio físico e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, inclusive 

nas escolas’.Neste âmbito, o Governo aprovou o Regulamento de Construção e 

Manutenção dos Dispositivos Técnicos de Acessibilidade, Circulação e 

Utilização dos Sistemas de Serviços e Lugares Públicos à Pessoa Portadora de 

Deficiência Física ou de mobilidade Condicionada. Este instrumento legal veio 

materializar o disposto na Convenção e tem um significativo impacto no acesso 

físico à escola pela pessoa portadora de deficiência. 

F. Plano Nacional de Acção para a Criança 2005-2010  

Estabelece que para as crianças em risco de exclusão social, particularmente as 

crianças portadoras de deficiência, haja uma atenção especial no PNAC, dado 

que, constituem o grupo que se encontra mais privado dos seus direitos. Assim, 

constituem objectivos do plano o acesso pelas crianças deficientes, a meios de 

compensação; a integração das crianças portadoras de deficiência no sistema 

educativo; a capacitação de professores e outros educadores para o atendimento 

das necessidades especiais das crianças portadoras de deficiência.  

G. Plano Nacional de Acção da área da Deficiência 2006-2010 

O PNAD define áreas fundamentais para a assistência, protecção, e 

desenvolvimento da Pessoa Portadora de Deficiência em Moçambique, no 

quadro da implementação dos seus Direitos, de acordo com o preceituado na 

Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência, concentrando-se, entre 

várias áreas, na educação [Pto. IV, alínea c)]. 
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2. Internacional  

Os direitos das pessoas com deficiência têm sido abordados de modo mais geral 

ao longo do desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. O 

princípio do direito à igualdade, abordado ao longo dos padrões normativos 

estabelecidos pelos instrumentos internacionais de direitos humanos é o 

fundamento dos direitos das pessoas com deficiência. A fim de que os direitos 

das pessoas com deficiência possam se realizar, o direito internacional 

contemporâneo, tem, através dos instrumentos internacionais de direitos 

humanos, abordado os direitos das pessoas com deficiência, tanto em geral, 

como especificamente. Há um número determinado de instrumentos 

internacionais de direitos humanos, que contribuem para a promoção dos 

direitos humanos das pessoas com deficiência e o seu acesso a educação. 

Exemplos desses instrumentos são: 

A. Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças, 1989  

Dispõe o artigo 23º, sobre o reconhecimento do direito que a criança com 

deficiência tem de desfrutar de uma vida plena e decente, em condições que 

garantam a sua dignidade. Reconhece-se, ainda, as particulares necessidades da 

criança incapacitada, devendo garantir-se-lhe o acesso efectivo à educação. 

B. Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, Jomtien, 1990  

Declara-se que a educação é um direito básico para todas as pessoas. 

Reconhece-se que o grupo de pessoas com deficiência, em particular, era 

excluído e declara-se que “deve ser assumido um compromisso efectivo para 

superar as disparidades educacionais …e não devem sofrer qualquer tipo de 

discriminação no acesso às oportunidades educacionais.” 

É declarado que “é preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 

educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo.” 

C. Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção na Área das 

Necessidades Educativas Especiais, 1994 

Enuncia que “todos os alunos devam aprender juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentam”, e 

introduz o conceito de Necessidades” Educativas Especiais”  
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D. Fórum Mundial de Educação, Dakar, 2000 

Não trazendo muito de novo, este fórum demarca-se por apresentar passos 

efectivos, e não apenas estratégias, com vista a garantir educação para todos, é 

exemplo disso o perdão da dívida em torno de 8 biliões de dólares por ano e o 

aumento do financiamento aos países em desenvolvimento para a área da 

educação, caso de Moçambique. Esse esforço conjunto da sociedade 

internacional repercute-se na área da educação da pessoa portadora de 

deficiência. [Pto. 14, alínea g)] 

E. Protocolo à CADHP relativo aos direitos da Mulher em África  

Dispõe no artigo 23º sobre a protecção especial das mulheres com deficiência, 

onde os Estados comprometem-se a facilitar o seu acesso à formação 

profissional. Entendemos que tal pressupõe o acesso à educação. 

F. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006  

A CDPPD foi escrita com vista a reconhecer os direitos que já estavam 

estabelecidos nas anteriores convenções das Nações Unidas, em vez de 

introduzir novos direitos.  

A Convenção reconhece que “todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e 

têm direito, sem qualquer discriminação, a igual protecção e igual benefício da 

lei.” Enuncia, assim, os princípios da igualdade e da não discriminação. A 

Convenção dispõe no artigo 24º, em concreto, o que se deve fazer na área da 

educação para as pessoas com deficiência. Assim, em atenção ao princípio da 

igualdade de oportunidades, o ‘Estado deverá assegurar um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. 

Para a realização deste direito, como dispõe o nº 2, o Estado deverá assegurar 

que as ‘pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 

geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam 

excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a alegação de 

deficiência; que possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de 

qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na 

comunidade em que vivem; que as pessoas com deficiência recebam o apoio 

necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vista a facilitar a sua 

efectiva educação.’ 
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IV. QUADRO INTITUCIONAL DA INTEGRAÇÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

1. A ONU  

Foi através desta instituição, que se deram consideráveis e históricos passos 

rumo à almejada protecção dos direitos humanos, tanto que é esse um dos 

objectivos da sua constituição, conforme enunciado pela CNU, no seu artigo 1º, 

ponto 4.  

A ONU, nasceu com a vocação de se tornar a organização da sociedade política 

mundial, à qual deveriam pertencer, portanto, necessariamente todas as nações 

do globo empenhadas na defesa da dignidade humana. Foi nesse âmbito, que 

ela tem vindo a emitir documentos oficiais, acções e programas em relação às 

pessoas com deficiência desde 1971, sendo de referenciar:  

a)  Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Mental 

(1971), aprovada pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 

2856 (XXVI), 20 de Dezembro de 1971; 

b) Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

deficiência, 1993; 

c)  Declaração de Salamanca sobre Necessidades Educativas Especiais 

(1994); 

d)  Fórum Mundial de Educação realizado em Dakar, Senegal (2000). 

O processo de reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência 

culminou na Assembleia Geral em 13 de Dezembro de 2006, da CDPPD. Esta 

foi, na história da ONU, a Convenção aprovada no menor tempo e com a 

maior participação da sociedade civil.  

 A ONU articula-se com a sociedade internacional através das suas várias 

agências, das quais se relevam duas, a UNESCO e a UNICEF. 
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2. O Governo 

Até há pouco tempo, existiam poucos dados sobre o número de pessoas com 

deficiência em Moçambique. Em 1999 o INE estimava a taxa de prevalência da 

Deficiência no país a 1,8% em média.  

Em Moçambique, compete ao Governo a garantia do gozo do direito à 

educação. Com vista a materializar essa garantia, têm-se tomado, ao nível do 

Governo, várias medidas com destaque para o SNE, que estabelece, no artigo 

29º, a criação de classes especiais dentro das escolas regulares, visando a 

educação da pessoa com deficiência.  

O MINED, é o responsável ao nível do Governo da tutela da educação 

especial, conjuntamente com o MISAU e o MIMAS. Ao nível do MINED, 

encontra-se o DEE, responsável por garantir às pessoas com deficiências uma 

educação geral ou especializada, consoante as suas necessidades.  

O Governo elabora a PAS do país, assim como promove a sua divulgação e 

implementação por todas as instituições públicas e privadas que actuam na área. 

Elabora também as políticas específicas da área da deficiência.  

3. Sociedade Civil  

a. Comunidade 

A integração escolar só existirá na moldura da sociedade inclusiva e que esta é 

directamente responsável pela criação e disponibilização dos meios reclamados 

para o atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos e da 

escola.  

A CRM estabelece, no nº1 do artigo 271º, que “o poder local tem como 

objectivos organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas 

próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento…”. Advém disso, 

o papel fulcral das populações na resolução dos problemas ou criação de 

condições para que existam escolas na sua comunidade.  

b. Associações e ONGs  

É assente afirmar que as ONGs têm se tornado consciência universal dos 

direitos humanos. Milhares de grupos e organizações locais, regionais e 
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internacionais, a par de milhões de defensores de direitos humanos, têm 

formado uma rede global com vista a monitorar a situação dos direitos 

humanos em todos países do mundo. Levam a cabo missões de escrutínio com 

vista a uma reacção rápida perante violações de direitos humanos, divulgação de 

relatórios sobre tais violações e pressão sobre os governos no sentido de agirem 

com vista a impedir que tais violações continuem.  

Em Moçambique, as Associações e ONGs, enquanto organizações sociais, 

contribuem para a realização dos direitos e liberdades dos cidadãos. Contribuem 

ainda na recolha de informação sobre a situação real ou representação social da 

deficiência; disseminam informações fiáveis sobre a violação do direito à 

educação da pessoa portadora de deficiência por falta ou fraca actuação 

governamental; promovem o direito à educação do deficiente através de 

campanhas de sensibilização, conferências, publicações literárias e outros meios 

difusores; participam em eventos internacionais onde expõe a situação do 

deficiente moçambicano; assistem às vítimas de violação através de 

aconselhamento jurídico e representação judicial, psicológica, financeira, médica 

e demais meios. 

c. Conselho Nacional para a área da Deficiência  

O CNAD surge como resposta à necessidade de institucionalização dos 

mecanismos de promoção e protecção dos direitos da pessoa portadora de 

deficiência, órgãos de articulação e coordenação intersectorial que têm como 

objectivo supervisionar e impulsionar a implementação de políticas e programas 

na área de deficiência. Promove as medidas visando mitigar as situações que 

afectam o desenvolvimento e a integração da pessoa portadora de deficiência na 

vida sócio - económica, tal inclui o direito à educação. Promove o respeito e a 

defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência consignados na CRM, 

demais legislação ordinária, convenções regionais e Internacionais.  

A composição do CNAD, demonstra a sua abrangência pois ele reúne os vários 

actores na área da deficiência que têm contribuído para a integração da pessoa 

portadora de deficiência na área da educação, exemplos do MMAS, MINED e 

ONGs nacionais. 
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Conclusão 

O direito à educação é de capital importância, não só pelo valor humano do 

conhecimento que através dela se obtém, mas também pelo contributo que a 

educação confere à dignidade da pessoa humana. Dela nos socorremos no dia-

a-dia, solucionamos problemas colossais, enfrentamos desafios que testam o 

nosso intelecto, perspectivamos o futuro com confiança, é um meio irrefutável 

para se alcançar a satisfação e a felicidade. 

A educação de que tratamos, não se resume na escolarização, é para além disso. 

É uma educação que se obtém no seio das várias instituições sociais, destinada a 

todos os seres humanos. Quando nos referimos a todos os seres humanos, 

como ficou assente ao longo da abordagem, incluímos a pessoa portadora de 

deficiência, detentora dos mesmos direitos que os restantes membros da 

sociedade. Afasta-se, aqui, qualquer empecilho ao alcance do princípio jurídico 

– constitucional da igualdade, que opera transversalmente na garantia do direito 

à educação da pessoa portadora de deficiência. 

Em face do carácter sócio - económico do direito à educação, não se pode 

exigir que o Estado o garanta de imediato, e a todos. Mas pode-se exigir que 

actue no sentido de, em face da actual situação sócio – económica, implementar 

medidas institucionais e legais conducentes à efectivação deste direito. Ora, as 

medidas existem e estão sendo gradativamente accionadas, mas exige-se muito 

mais do Estado, no sentido de adequar a sua actuação aos planos e políticas por 

si criadas, pois este é o meio de tornar as pretensões em realidade, por uma 

melhor condição educacional aos portadores de deficiência e uma sociedade 

mais justa para consigo mesma. Não basta enunciar, é preciso efectivar. Porém, 

da pesquisa conclui-se que tal está longe de se verificar. Os dados estatísticos 

sobre a dimensão social e a prevalência da deficiência deixam muito a desejar, 

quanto mais a inexistência duma acção social garantidora de facto, de uma 

integração educacional da pessoa portadora de deficiência. São, 

conclusivamente, insuficientes as actuais medidas, ressalvado o papel enorme 

que as instituições da sociedade civil e a ONU, têm vindo a implementar no 

sentido de integrar os portadores da deficiência na educação. 
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Recomendações e Propostas 

Parafraseando o Dr. Chambal, “o tema da inclusão escolar está na ordem do 

dia, quer seja na perspectiva das grandes propostas políticas nacionais e 

internacionais, quer no discurso dos políticos de todos os matizes ideológicos, 

quer nas acções concretas dos governantes e de muitas escolas (ou de todas, 

mesmo que obrigadas), quer nas produções científicas académica e de cunho 

técnicoprofissional.” Mas como já vínhamos referindo, não basta o enunciar, é 

preciso efectivar. De seguida apresentamos recomendações e propostas no 

sentido de melhor efectivar a integração da pessoa portadora de deficiência na 

educação: 

1. A nível legislativo: 

a.  Promoção de uma reflexão sobre a efectividade das leis na realidade 

social; 

b. Alargamento de debate, ouvindo a própria pessoa portadora de 

deficiência; 

c.  Promoção de maior participação dos actores sociais no processo; 

d.  Criação de normas sancionadoras e de reparação em casos de violação 

dos direitos da pessoa com deficiência.  

2. A nível institucional: 

a.  Construção de espaços públicos e de escolas que assegurem o acesso 

irrestrito e a efectiva integração do deficiente; 

b.  Melhoramento do campo de articulação entre as ONGs, associações e 

outros actores sociais; 

c.  Fomento da publicação de material escolar em Braille e vídeos em 

linguagem de sinais; 

d.  Criação de um Fundo nacional para a área da deficiência, que financie 

os programas de integração educacional. 
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DH (s) – Direitos humanos 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos do Homem 

ESC – Económicos, Sociais e Culturais 
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INE – Instituto Nacional de Estatística 

NU – Nações Unidas 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OUA – Organização da Unidade Africana 

PD – Pessoa (s) com Deficiência 

PIDCP – Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

PIDESC – Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais 

SINTEF – Fundação para Pesquisa Cientifica e Industrial – Foundation for 

Scientificand Industrial Research 

SSB – Segurança Social Básica  
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“O DESEJO DE VENCER JÁ É MEIA VITÓRIA. VIVER É MUITO MAIS 
DO QUE DETECTAR PROBLEMAS; É ENFRENTÁ-LOS E PELO 
MENOS TENTAR SOLUCIONÁ-LOS. SER VITORIOSO É ANTES DE 
TUDO ACREDITAR NA POSSIBILIDADE DE MUDAR AS COISAS E 
VIVER A VIDA DE FORMA DIGNA.” 

(SILMAR COELHO)  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como tema: A justiciabilidade do Direito à Segurança 

Social Básica para a Pessoa com Deficiência. 

Moçambique é um país situado na região Austral da África, com um total de 

20,2 milhões de habitantes ( 20.226.296 pessoas), dos quais, 6,0%, ou seja, 1,2 

milhão apresentam alguma deficiência, em todo o país. Este número aumentou 

significativamente em relação à taxa apresentada pelo INE em 1999, de 1,8% 

em média. 

Este aumento deveu-se a diversos factores como: as guerras, a pobreza, a 

insegurança alimentar, a falta de cuidados mínimos de saúde e higiene e 

principalmente ao lugar secundário em que são colocadas as pessoas com 

deficiência. Este foi o factor chave para o surgimento da segurança social.  

A Segurança Social Básica surgiu em Moçambique a partir da aprovação da lei 

nº 4/2007, de 07 de Fevereiro, relativa à protecção social, sendo este um dos 

subsistemas da protecção social. Pelo seu carácter tem dificuldades em ser aceite 

como justiçável a nível da doutrina. 

Esta pesquisa surge da necessidade de analisar se existe direito para a PD em 

Moçambique, se esse direito é aplicado de igual forma para toda a pessoa com 

deficiência, se Moçambique honra os seus compromissos internacionais 

(garantir o minimum core obligation as pessoas com deficiência), e se não, se há 

condições para a reivindicação do mesmo. Não havendo, por quê? O que está a 

falhar? O que deve mudar? É sobre estes e outros aspectos em que se cingirá o 

trabalho. 

A CRM de 2004 consagra os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, 

e pauta pelos princípios internacionais da não discriminação, do estado 

democrático de direito, da igualdade e da justiciabilidade. Apesar de serem 

poucos os preceitos constitucionais que tratam especificamente da pessoa com 
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deficiência, a protecção à pessoa com deficiência é uma garantia constitucional, 

a qual tem em vista assegurar a subsistência digna da pessoa com deficiência, e 

cabe ao Estado a materialização desse direito. 

Quando tal não acontece, medidas podem ser tomadas para o restabelecimento 

do mesmo direito (princípio da justiciabilidade). 

Mas este princípio constitucional da justiciabilidade para ter razão de ser, parte 

de dois pressupostos: existência de uma lei eficaz, capaz de atender às 

necessidades das pessoas; e que haja um órgão com competência para julgar 

eventuais casos de violação do princípio da justiciabilidade. 

No entanto, considerando as características do direito à segurança social e a 

grande controvérsia que existe em torno da questão na doutrina e da fragilidade 

legislativa que se verifica em Moçambique em relação aos direitos da pessoa 

com deficiência, ainda se pode falar em direito à Segurança Social Básica? Será 

que esse direito é exigível em tribunal? 

Ao longo deste trabalho, procurar-se-á analisar as questões supra mencionadas, 

que se concretizam de forma resumida pelo seguinte problema: 

Com a extensão do direito à Segurança Social Básica para a pessoa com 

deficiência a qualidade de direito humano, na constituição moçambicana, urge 

questionar, quais as condições em que este direito se encontra em termos de 

exigibilidade judicial e os mecanismos que se colocam a disposição do individuo 

singularmente considerado a fim de que o mesmo seja passível de 

justicialização? 

Para o alcance dos objectivos pretendidos, a pesquisa foi realizada com recurso 

ao método monográfico e às técnicas de pesquisa. Em relação pesquisa baseiou-

-se na revisão bibliográfica para a análise dos termos e conceitos pertinentes, 

através da leitura de manuais, revistas, jornais, consultas a artigos/páginas da 

internet e outra fonte que se mostrou útil; foi também feita a análise das 

políticas relevantes para a protecção da pessoa com deficiência através da 

revisão dos instrumentos legais existentes a nível internacional, regional e 

nacional.  
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I. DA ABORDAGEM GENÉRICA DO TEMA 

1. Natureza Jurídica da Segurança Social 

A Segurança Social surgiu recentemente, após a eclosão da grande depressão 

económica, em 1929, quando o mundo enfrentou uma crise económica e social 

em grandes proporções, cenário em que as populações mais vulneráveis viram-

se em situação de fome, pobreza e miséria, principalmente porque o mundo 

acabava de assistir à 1ª Guerra Mundial.  

Etimologicamente, a expressão segurança social, pode ser entendida como 

sendo: Segurança (Security) – que significa “freedomfromworry”, que pode por 

sua vez ser entendida como liberação das preocupações. Social – que o tributo a 

quem se dirige o sistema, neste caso é a sociedade. Assim sendo, pode entender-

se a Segurança Social como “a liberação dos indivíduos que vivem numa 

sociedade organizada das preocupações que acompanham a vida, das 

necessidades essenciais dos indivíduos e ao ordenamento administrativo que 

deve construir-se para tal fim”.  

Este direito vem previsto no artigo 9.º do PIDESC. Logo, é um direito 

económico-social e cultural. A natureza jurídica dos direitos económicos, sociais 

e culturais, deriva da posição em que são colocados na arena internacional. 

Entendendo-se que estes são de segunda geração, ou seja, não são verdadeiros 

direitos e que os considerados verdadeiros direitos são os direitos civis e 

políticos. 

Os defensores da primazia dos direitos civis e políticos argumentavam que estes 

são de realização imediata, e que “não demandariam nenhuma prestação ou 

esforço por parte do Estado para serem aplicados. Já os direitos Sociais 

demandariam prestações positivas por parte do Estado para serem cumpridos, 

que deveriam ser realizadas com recursos provenientes do orçamento estatal 

(Ferreira, 2007, p. 57), portanto, seriam de realização progressiva. 

Argumentavam ainda que, pelo seu carácter programático, aqueles direitos não 

podiam ser objecto de acção judicial, já que só seriam realizáveis pela 

cooperação entre os Estados. 
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A aceitação desta concepção passa por entender primeiro o que são os direitos 

ESC, e segundo o que são normas programáticas. 

São direitos económicos aqueles relacionados com a produção, distribuição e 

consumo da riqueza e os direitos sociais e culturais dizem respeito ao 

estabelecimento de um padrão de vida adequado. 

Das definições acima, pode-se compreender que os direitos Económicos, 

Sociais e Culturais realmente envolvem custos financeiros, razão pela qual se 

entende que estes só podem ser realizáveis progressivamente. Segundo a Prof. 

Flávia Piovesan (apud Ferreira 2007, p. 65), a expressão “Realização 

progressiva” constitui um reconhecimento do facto de que a plena realização 

dos direitos Económicos, Sociais e Culturais não pode ser interpretada à luz do 

seu objectivo central, que é estabelecer medidas claras para os Estados – partes, 

no sentido de adoptarem medidas, tão rapidamente quanto possível, para a 

realização destes direitos. 

Da concepção de direitos Económicos, Sociais e Culturais pode-se chegar à 

conclusão de que não é aceitável o argumento de que os mesmos não são 

verdadeiros direitos. Por exemplo, pelo processo da incorporação, muitos 

direitos Económicos, Sociais e Culturais foram incorporados em diversas 

constituições, tornando-se assim verdadeiras normas constitucionais com 

supremacia em relação as demais normas. 

Apesar de muitos países, como Moçambique, não terem ratificado o pacto 

ainda, devido ao receio de se comprometerem internacionalmente, estes já 

adoptaram, além dos direitos sociais nas constituições, leis específicas para a 

salvaguarda de alguns direitos, já adoptaram programas e políticas, e em países 

como o Brasil já existem mecanismos judiciais e processuais para a 

implementação de um direito. Logo, os direitos Económicos, Sociais e Culturais 

são sim verdadeiros Direitos Humanos. 

Quanto ao carácter programático, J. H. Meirelles Teixeira (apud Tatyane 

Guimarães) ensina que, normas programáticas, são aquelas normas 

constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, directa e 

imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhe os princípios 

para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativo, executivo, jurisdicional e 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 133 - 

 

administrativo), como programas das respectivas actividades, visando a 

realização dos fins sociais do Estado. 

Contudo, alguns direitos sociais acabam por não beneficiar de legislação 

concretizadora, como é o caso dos direitos das pessoas com deficiência, e não 

se pode entender que porque tal acontece esses não podem ser considerados 

verdadeiros direitos.  

Biscarettidi Ruffia (apud Tatyane Guimaraes), afirma que os direitos 

Económicos, Sociais e Culturais assumiram nas Constituições um carácter 

concreto e de normas jurídicas positivas, válidas para os indivíduos dos 

respectivos Estados (objectivação), como também começaram a fazer parte de 

outras normas que tinham por escopo a actuação completa e det alhada de 

regulamentação jurídico-constitucional, como forma de não ser necessário 

posteriormente a intervenção do legislador ordinário (positivação). Até porque 

deste modo estar-se-ia a pôr em causa a própria legitimidade da constituição. 

Outra razão para considerar os direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

verdadeiros direitos, deriva da concepção contemporânea dos DH. Adoptada 

pela ONU em 1993 na Conferencia Mundial Sobre Direitos Humanos em 

Viena, onde reiterou a decisão tomada em 1968 de que os DH são Universais, 

Indivisíveis, Interdependentes e Inter-relacionados (parte I, 5. Declaração e 

Programa de Acção de Viena). Isto significa que, os Direitos Humanos não 

podem ser separados, ou divididos, são um conjunto homogéneo. Os direitos 

civis e políticos precisam dos direitos sociais para ser efectivados e vice-versa, e 

a violação de uns implica a violação de outros. Conclui-se, assim, que os direitos 

ESC são verdadeiros direitos humanos, com carácter judicial. 

O que acontece com a segurança social, como um direito económico, que 

demanda prestações por parte do Estado, é que existem dois sujeitos na relação 

que a constitui, por um lado está o Estado com o dever de prestar assistência às 

pessoas carecidas (carácter objectivo), por outro estão as pessoas carecidas com 

o direito (fundamental), de ter assistência (carácter subjectivo), este apresenta-se 

assim como um direito intimamente ligado ao direito positivo de cada Estado, 

isto implica que o ordenamento da segurança social não é igual em todos os 

países, e ela nem é prestada da mesma forma, porque depende da situação 

económica do pais, concretamente, do Orçamento. 



-  134 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Os argumentos acima levantados levam-nos a concluir que a segurança social é 

um verdadeiro direito económico, com todas as suas características e 

consequências. Mas qual será então o fundamento da Segurança Social Básica, 

para a pessoa com deficiência. O que faz com que a Segurança Social Básica seja 

importante para a pessoa com deficiência, por que é que, em caso de 

incumprimento deste direito, faz-se necessário a existência do mecanismo 

judicial, para a sua reparação? Esta pergunta será respondida no capitulo a 

seguir. 

2. Finalidade da Segurança Social Básica 

A Segurança Social Básica contempla um conjunto de direitos que concorrem 

para assegurar a dignidade humana. Qual a razão para que este princípio seja 

considerado pela Segurança Social Básica. O princípio da dignidade da pessoa 

humana é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo o ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do Estado 

democrático de direito. 

A dignidade da pessoa humana abrange uma diversidade de valores existentes 

na sociedade. Trata-se de um conceito adequável à realidade e à modernização 

da sociedade, devendo estar em concluo com a evolução e as tendências 

modernas das necessidades do ser humano. Desta forma preceitua INGO 

WOLFGANG SARLET ao conceituar a dignidade da pessoa humana: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 

qualquer acto de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover a sua participação activa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.  

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é o principal e mais 

amplo princípio constitucional, razão pela qual este se afigura como o fim 

último da SSB. Importa agora saber quais os mecanismos existentes para a 

protecção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. 
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3. Mecanismos Legais de Protecção e Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 

A pessoa com deficiência, pela sua qualidade de ser humano, tem os mesmos 

direitos e garantias que as outras. Estas têm como instrumentos de protecção 

directamente ligados, a Declaração Universal e a própria Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD). Contudo, é importante fazer 

menção a alguns instrumentos que se conectam com estes para a melhor 

materialização desses direitos.  

a. No âmbito internacional 

Carta das Nações Unidas (CNU) – A carta das Nações Unidas interessa aos 

direitos humanos, na medida em que estabelece as obrigações primárias de 

todos os Estados membros para com os direitos humanos. Temos como 

exemplo o art. 55 al. c) da Carta que estabelece o seguinte: 

Com vista à criação de condições de estabilidade e bem-estar necessários para o 

desenvolvimento de relações pacificas e amistosas entre as nações, baseadas no 

respeito pelo principio de direitos igualitários e autodeterminação dos povos, a 

Organização das Nações Unidas deverá promover: 

c) O respeito universal e obediência aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião.  

Esta cláusula pode ser encarada como uma garantia do respeito pelos direitos 

humanos por parte dos estados membros das Nações Unidas. Moçambique é 

membro das Nações Unidas, logo, esta cláusula também se lhe aplica. 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos - tem uma grande importância 

para os direitos humanos, visto que foi a partir dela que a comunidade 

internacional continuou a elaborar tratados que se concentrassem em áreas ou 

tópicos específicos consagrados de forma genérica neste documento. A 

Declaração Universal não é um tratado, mas um documento que fornece uma 

estrutura para orientação e interpretação das disposições e obrigações dos 

direitos humanos contidas na carta da ONU, daí o seu carácter não vinculativo. 
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O PIDCP e o PIDESC tratam das duas áreas abrangentes dos direitos 

humanos, os direitos cívicos e políticos e os direitos económicos, sociais e 

culturais. Ambos os documentos baseados nas disposições contidas na 

Declaração Universal, são tratados multilaterais. Estes criam direitos e 

obrigações para os Estados - partes. Quando tais tratados restabelecem 

princípios gerais do direito internacional ou normas do direito internacional 

costumeiro, vinculam legalmente todos os Estados, mesmo aqueles que não 

fazem parte dos tratados. Moçambique é parte no PIDCP, não é parte no 

PIDESC. 

Em relação a estes dois tratados, importa referir que os direitos da pessoa com 

deficiência são consagrados nos dois tratados, mas aqui neste trabalho, dada a 

natureza do tema a tratar, importa-nos o PIDESC, visto que é lá onde consta o 

direito à segurança social. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)- 

Convenção aprovada, juntamente com o Protocolo Facultativo pela AGNU no 

dia 6 de Dezembro de 2006, através da resolução A/61/611. Esta convenção, 

na verdade não cria novos direitos, vem apenas enfatizar, de forma legal, a 

igualdade em direitos e deveres da PD das demais. 

A convenção tem como objectivo, promover, proteger e assegurar na plenitude 

e na igualdade, o gozo de todos os direitos e liberdades fundamentais por parte 

da pessoa com deficiência, e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 

Esta assenta nos seguintes princípios da dignidade, liberdade, não 

discriminação, igualdade, acessibilidade, etc. (art. 3.º): 

Estes princípios devem servir de base na aplicação e interpretação das 

disposições da mesma. Esta Convenção contém um protocolo facultativo que 

permite que as pessoas com deficiência que virem os seus direitos violados 

possam recorrer de modo à reposição dos mesmos. Quanto à Convenção, 

Moçambique é parte desde o ano de 2011 e ao respectivo protocolo. 

b. No âmbito Regional 

Em nível do continente africano não existe ainda um documento que trate 

especificamente dos direitos da pessoa com deficiência. Mas existe a Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP) adoptada pela 

Organização da Unidade Africana (OUA) em 1981, entrou em vigor em 1986. 
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A CADHP é pouco diferente da maioria dos instrumentos de defesa dos 

direitos humanos, pois, não só proclamadireitos, mas também deveres, e 

codifica não somente os direitos individuais, mas também os dos povos. Além 

dos direitos civis e políticos, também contém os direitos económicos, sociais e 

culturais. Um aspecto positivo a reter, é que a carta trata tanto das denúncias 

entre Estados bem como das comunicações individuais, isto através da 

Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (art. 30.º CADHP). 

Moçambique é parte na carta.  

c. No âmbito Nacional 

Em Moçambique, também não existe ainda um documento legal que trate 

directa e especificamente dos direitos da pessoa com deficiência, nem dos 

direitos humanos. Na constituição em vigor (2004), o terceiro título 

denominado: “Direitos, deveres e liberdades fundamentais”, constitui o suporte 

dos direitos humanos universalmente considerados, no ordenamento jurídico 

nacional. Por ser a constituição, lei fundamental, esta tenta abarcar todos os 

grupos existentes. 

Nesse contexto, existem dois artigos (art. 37.º e art. 125.º) que tratam 

directamente dos direitos da pessoa com deficiência. Do ponto de vista jurídico, 

esta fragilidade da protecção constitucional para a pessoa com deficiência pode 

ser vista como um factor desacelerador da justiciabilidade. 

Todos estes documentos, apesar de terem proveniências diferentes, têm o 

mesmo objectivo: proteger os direitos humanos, por isso mesmo todos 

prevêem a protecção dos mesmos direitos. Em relação à pessoa com 

deficiência, a tendência é criar um sistema de protecção especial a esse grupo 

vulnerável. Existem os chamados direitos supremos como é o caso do direito à 

vida, que são garantidos a todos. Mas existem outros que só fazem sentido se a 

pessoa apresenta as características para ser titular daquele direito. Por exemplo, 

a protecção social é um direito que é garantido às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, e só faz sentido cobrar esse direito se realmente estiver em 

situação de vulnerabilidade. 

Em relação à pessoa com deficiência pode se dar o exemplo do direito à 

protecção especial previsto no art. 22.º da DUDH, art. 18.ºda CADHP e nos 

artigos11.º e 28.º da CDPD. O direito à saúde (no sentido de atendimento 
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especial, sem discriminação em virtude da situação de incapacidade. Na CDPD, 

art. 25.º, fala-se até na acessibilidade em relação aos serviços de reabilitação na 

área da saúde), o direito à habilitação e reabilitação, o direito à educação (no 

sentido de educação especial), o direito ao trabalho (no sentido de criação de 

condições de mobilidade, independência, não discriminação, e até de um 

número determinado de vagas para as pessoas com deficiência). Estes direitos 

não são os únicos que apresentam cláusulas especiais para a pessoa com 

deficiência, são apenas alguns exemplos ilustrativos. 

A existência daqueles direitos e a garantia de que a pessoa com deficiência 

também goza deles é um facto, a pergunta que urge fazer é se, em caso de 

violação ou incumprimento de um desses direitos, ou da segurança social em 

especial, a pessoa com deficiência pode recorrer ao tribunal para reclamar o seu 

direito violado? Para responder a esta pergunta faz-se necessário analisar a 

questão da justiciabilidade do direito à segurança social. 

II. DA JUSTICIALIDADE DO DIREITO À SSB 

1. A Problemática da Justiciabilidade 

A compreensão da justiciabilidade dos direitos ESC ou mesmo, especificamente 

dos direitos à Segurança Social Básica passa antes pela compreensão do próprio 

conceito de Justiciabilidade.Assim, Segundo Victor Abramovich e Christian 

Courts (2004), “Justiciabilidade é entendida como a possibilidade de reclamar 

perante o juiz ou tribunal de justiça o cumprimento ao menos de algumas das 

obrigações que derivam de um direito”.  

Deste conceito derivam os seguintes pressupostos: 

• Que a justiciabilidade de um direito não é algo imperioso, mas sim um 

mecanismo que pode ser accionado quando for possível e necessário; 

• Que ela implica uma reclamação perante um juiz ou tribunal para 

reposição do direito violado, mas para tal é preciso que haja uma lei, que 

haja os próprios tribunais e que se assegure que se trata realmente de 

um direito. 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 139 - 

 

• Que no caso dos direitos sociais, dada a dificuldade na sua 

implementação, não são todos os que têm um campo amplo de 

justiciabilidade mas apenas os essenciais à existência humana (e.g. saúde, 

alimentação). 

A justiciabilidade pode ser avaliada em dois sentidos, a saber: 

Em sentido formal - quando tem a ver com a incorporação formal no 

ordenamento jurídico nacional. Nesse caso não se avalia a eficácia ou eficiência 

das normas legais, mas sim o facto de o direito estar positivado ou não, isto é, 

estar plasmado em algum instrumento legal. 

Em sentido material – quando é passível de ser aplicado, isto é, quando basta o 

simples facto de estar incorporado em algum instrumento legal, importam os 

seus efeitos na prática. Em outras palavras, “quando sai do papel para a 

realidade” (grifos da autora). É aqui onde surge o grande problema da 

justiciabilidade, porque para que seja aplicada é preciso que medidas sejam 

tomadas, que se faça alguma coisa. 

Devido a estas duas variantes que a justiciabilidade como termo pode revestir, e 

no caso concreto, da justiciabilidade do direito a SSB, vários posicionamentos 

podem ser levantados, uns a favor e outros não, a doutrina diverge neste 

aspecto. Esta divergência deriva em grande medida da distinção que é feita entre 

os direitos económicos, sociais e culturais (ditos de 2ª geração) e os direitos civis 

e políticos (ditos de 1ªgeracão) 

O direito à segurança social, como direito económico que é, sofre as mesmas 

criticas que outros direitos também económicos, ou seja, previstos no PIDESC. 

Assim, levantar os posicionamentos doutrinários relativos à justiciabilidade dos 

direitos sociais, é o mesmo que fazê-lo em relação ao direito à segurança social. 

A parte da doutrina que nega a exigibilidade do direito à segurança social (ou 

dos direitos económicos, em geral) entende que quando o Estado viola os 

direitos sociais, não se trata necessariamente de uma violação visto que aqui o 

Estado simplesmente não teve uma determinada conduta, logo não violou nada 

e se não violou nada não há razões para ser responsabilizado. 

Consideram ainda que, devido à fragilidade da sua implementação, são políticas 

e não direitos. Como sustenta, DONNELLY (apud Ferreira, 2007, p. 58) “Os 

impedimentos à implementação da maioria dos direitos ESC, porém, são 
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políticas. Por exemplo, há muito mais que comida suficiente no mundo para 

alimentar a todos; fome, e má nutrição existe não por causa da falta de 

alimentos, mas devido às decisões políticas sobre a sua distribuição”.   

A percepção de que os direitos ESC dependem grandemente das políticas do 

governo, condiciona a actividade do poder judiciário visto que a sua tarefa é 

assegurar a justiça e não implementar políticas ou melhorá-las. Resumindo, para 

estes não há justiciabilidade dos direitos ESC porque estes direitos não passam 

de políticas e políticas não são exigidas em tribunal. 

Em contrapartida, há autores que consideram os direitos sociais justiçáveis, 

como é o caso de Bobbio e Garretón. 

Merino Garretón (1996, p.56) entende que mesmo na mera conduta da qual se 

socorrem os defensores da não exigibilidade dos direitos sociais, que há 

violação, porque para ele esta pode existir tanto por meio de uma acção como 

de uma omissão. Nas próprias palavras do autor: 

“Sua realização não depende somente da instauração de uma ordem jurídica 

nem da mera decisão política dos órgãos governamentais, se não da conquista 

de uma ordem social em que impere a justa distribuição dos bens, a qual 

somente se pode alcançar progressivamente... A violação, portanto, não emana 

de um acto, se não de uma omissão, muitas vezes condicionada à existência de 

recursos que permitam a satisfação desses direitos, porque para determinar que 

um estado os tenha violado não basta comprovar que não se está gozando esses 

direitos, mas sim que o comportamento do poder público, na ordem de 

alcançar este fim, não esta adequado aos patamares técnicos apropriados ”. 

Norberto Bobbio (2004) entende que o simples facto de considerarmos estes 

como direitos, é porque os mesmos podem ser protegidos e exigidos através de 

um tribunal, isto é, pelo simples facto de estarem positivados, os direitos ESC 

são e devem ser justiçáveis. 

Diante dos argumentos apresentados na doutrina, fez-se importante avaliar a 

questão da segurança social no ordenamento jurídico moçambicano para a 

pessoa com deficiência, pôde se constatar que as pessoas com deficiência não 

beneficiam de uma lei específica que dê corpo aos seus direitos plasmados na 

DUDH, no PIDESC e especialmente na CDPC, de modo que o exercício desse 

direito seja facilitado. O PIDESC, no seu art.2º, n.º 2, estabelece que os Estados 
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devam tomar medidas legislativas de modo a facilitar a implementação do 

pacto, e ainda que, devem garantir que todas as pessoas cujos direitos sejam 

violados disponham de recursos eficazes para reparação desses direitos (art. 2º, 

n.º3, al. a). 

O argumento de que os direitos sociais necessitam de legislação concretizadora 

para a sua implementação, leva-nos a questionar se o facto dos direitos da 

pessoa com deficiência só estarem previstos na CRM, pode condicionar ou 

restringir a garantia de exigibilidade do direito a segurança social? 

Em torno do problema, vários argumentos são levantados na tentativa de 

solucioná-lo. Apresentar-se-á primeiro os argumentos contra e logo de seguida 

os argumentos prós. Estes argumentos vêm solidificar os argumentos ora 

apresentados em torno da querela doutrinaria. 

2. Argumentos Contra 

a) São direitos relativos e que somente geram direito subjectivo com base 

e nos termos de legislação concretizadora, isso por força do seu 

carácter programático; 

b) A efectivação depende de disponibilidade de recursos por parte do 

Estado e este deve ter a capacidade jurídica de dispor de recursos e 

caso tal tarefa fosse exigida pelo poder judicial, incorreria em violação 

ao princípio da separação de poderes, visto que muitas vezes a 

realização dos direitos sociais depende de previsão orçamentária, tarefa 

do poder executivo; 

c) Encontram-se em constante conflito com os direitos de defesa, 

acabando por conflituar com outras normas constitucionais, devendo 

assim ser restringidos. 

Estes argumentos não são de todo recusáveis devido aos próprios recursos de 

que necessita a SSB para ser efectivada. 

A SSB engloba uma gama enorme de direitos como a educação, a alimentação, a 

saúde, o trabalho, a assistência social, etc., e estes realmente não podem ser 

realizados sem dotação orçamentária. Mas podem ser efectivados de forma 

progressiva, através da disponibilização de recursos por parte do poder 



-  142 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

executivo e nunca o judicial, em respeito ao princípio da separação de poderes. 

Mas, isso não significa que sejam impossíveis de realizar, o problema está na 

definição de prioridades para a afectação de recursos. 

A justificativa da falta de recursos para implementar mudanças é quase 

“caricata”, visto que o Direito tem por escopo alterar a realidade, eis que “não 

faria sentido, nem teria utilidade alguma regular por normas a realidade social tal 

qual ela se apresenta (Barcellos, 2002) ”, Também porque o Estado tem a 

obrigação de garantir o mínimo para que as pessoas possam se desenvolver com 

dignidade (minimum core obligation). 

No tocante ao facto de só gerarem direitos subjectivos mediante legislação 

concretizadora, pode fazer sentido, na medida em que torna a justiciabilidade de 

um direito mais cómoda e específica. Para o caso de Moçambique em relação à 

pessoa com deficiência, em que não existe uma lei específica que diga, por 

exemplo, ‘a pessoa com deficiência tem direito à Segurança Social Básica nestes 

e naqueles termo’. 

No regulamento sobre a Segurança Social Básica, art.1.º, está previsto que esta 

dedica-se a prestar assistência à pessoa com deficiência em situação de 

vulnerabilidade. Este preceito da maneira como vem redigido deixa em aberto a 

questão de se saber se realmente a SSB é um direito que obedece aos princípios 

dos direitos humanos, já que faz transparecer a situação de vulnerabilidade 

como requisito para ser titular desse direito e não a deficiência como tal, mas 

sublinhe-se que esta tem como finalidade salvaguardar a dignidade da pessoa 

humana. 

Esta questão surge da inexistência de legislação específica, e não facilita o 

trabalho do juiz assim como do cidadão em particular na cobrança de um 

direito, porque a constituição apenas apresenta uma abordagem generalizada. 

Mas nada obsta que se possa trazer a juízo a cobrança deste direito com base na 

constituição. 

E quanto à restrição em razão do conflito entre este direito e as demais normas 

constitucionais, cabe referir que quando um direito humano tem em vista a 

salvaguarda da dignidade da pessoa humana não pode ser restringido, como 

refere Machado (2008) “não é possível ponderar um princípio, especialmente o 
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da dignidade da pessoa humana, de forma irrestrita, a ponto de esvaziar todo o 

seu conteúdo”. 

3. Argumentos Prós 

a) São de aplicação directa e imediata - Para o caso específico de Moçambique, 

medidas legislativas em concreto ainda não foram tomadas. No entanto, isto 

não inibe, nem limita a liberdade da pessoa com deficiência aceder à justiça em 

caso de violação de um direito seu que não tenha previsão legislativa, isso deriva 

do facto de as normas constitucionais fundamentais terem um carácter de ser 

imediatamente aplicáveis. 

À luz do art. 56º, os direitos e liberdades individuais são directamente aplicáveis, 

vinculam as entidades públicas e privadas, são garantidos pelo Estado e devem 

ser exercidos no quadro da constituição e das leis. 

Através desta cláusula pode-se perceber que a Segurança Social Básica para a 

pessoa com deficiência pode ser exigida por constar da constituição - art.125.,º 

n.º 1, segundo o qual, “as pessoas com deficiência têm direito à protecção da 

família, da sociedade e do Estado”. Mas quais são os fundamentos para tal? 

Diga-se que resultam das próprias características dos direitos fundamentais, no 

entanto, não serão analisadas todas elas, devido ao próprio objectivo da 

pesquisa, a análise incidirá apenas nas que interessam para o tema em estudo. 

b) Normatividade dos direitos fundamentais - A legitimidade de um direito 

consagrado na constituição, deriva da sua supremacia em relação às restantes 

normas no ordenamento jurídico nacional, isto é, a constituição ocupa o topo 

da hierarquia das leis de um ordenamento jurídico.  

Assim é também no nosso país, por força do art. 2.º n.º 4-, que estabelece que 

“as normas constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do 

ordenamento jurídico”. A justiciabilidade do direito à SSB, como direito 

fundamental verifica-se também pelo facto de o legislador nacional ter criado 

um título somente para tratar dos direitos humanos (titulo III), e considerando 

que as pessoas com deficiência gozam dos mesmos direitos e liberdades (art. 

37.º CRM), daí poder-se concluir que eles também são abrangidos, embora na 

prática haja muitas limitações para isso. 
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Outro aspecto relevante no que tange à supremacia das normas fundamentais 

está no facto de o legislador moçambicano ter imposto como limites à revisão 

constitucional, “os direitos, liberdades e garantias fundamentais (art. 292.º CRM 

n.º 1 al. d)”.  

Desta supremacia resultam os seguintes aspectos: 

Subordinação da legislação ordinária à constituição; efectivação do princípio da 

separação de poderes reconhecendo-se um papel mais activo ao judiciário da 

efectivação dos direitos; possibilidade de concretização judicial dos direitos 

fundamentais, independentemente de integração legislativa. 

Em suma, pode-se afirmar que o facto de não haver norma legislativa 

concretizadora dos direitos fundamentais, estes não perdem a sua legitimidade, 

pelo contrário, ocupam posição de supremacia, pois se não fosse esse o 

entendimento, poder-se-ia cair a ideia de se pensar que a Constituição não tem 

força superior hierárquica e até deslegitimá-la em virtude das normas ordinárias. 

c) Exigibilidade - O direito à segurança social, por constar da Constituição, já 

possui um Status constitucional, isto é, o seu cumprimento pode ser exigível em 

tribunal ou em outros órgãos. Contudo, importa, para este trabalho, a sua 

exigibilidade judicial (justiciabilidade). 

O direito à Segurança Social Básica assim como qualquer outro direito 

fundamental, possui uma dimensão subjectiva, isto é, a possibilidade de o seu 

titular reclamar o seu cumprimento. O art.70º da CRM, dispõe que “o cidadão 

tem o direito de recorrer aos tribunais contra os actos que violem os seus 

direitos e interesses reconhecidos pela Constituição e pela lei”. 

No exposto, esta claro que não há preferência na condição do cidadão (e.g. se é 

ou não deficiente) nem para qual direito vai reclamar. Isto significa que a pessoa 

com deficiência, em condições de vulnerabilidade, pode recorrer ao tribunal 

para reclamar a não atribuição da SSB. Até porque sendo a SSB um direito que 

tem em vista salvaguardar a dignidade humana, não faria muito sentido 

restringir o acesso a justiça à pessoa com deficiência, seria o mesmo que 

restringir o tão vasto e legitimado principio da dignidade humana. 

d) Máxima efectividade - Aliando à normatividade, a vinculação directa e a 

justiciabilidade, para o cumprimento efectivo do direito à Segurança Social 

Básica, o Estado tem as suas obrigações, quais sejam, proteger, respeitar e 
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promover o direito à Segurança Social Básica em todos os seus níveis, à pessoa 

com deficiência. 

Resumindo: os argumentos negativos em relação à justiciabilidade do direito à 

segurança social têm a sua razão de ser e não podem ser refutados no seu todo. 

Em boa verdade, deve reconhecer-se que este direito, assim como os demais 

direitos sociais, dependem em grande medida da acção positiva do Estado, não 

podendo ser concretizados a não ser por via deste. Em minha opinião e em 

conformidade com a outra parte da doutrina, esta aparente dependência não 

deve significar a desqualificação destes direitos como direitos. São direitos e não 

devem ser confundidos com políticas. 

A justiciabilidade desses direitos passa pelo reconhecimento das obrigações 

mínimas dos Estados em relação à protecção dos direitos humanos, seja na 

formulação de normas que consagrem direitos ou que estabeleçam os 

mecanismos de protecção e aplicação das cláusulas constitucionais ou 

internacionais acerca dos mesmos. A justiciabilidade concretiza-se pela 

consumação do principio da separação de poderes, permitindo-se que o poder 

judiciário exerça com liberdade a sua função. 

Conclusão 

A partir dos posicionamentos doutrinários levantados, foi possível extrair-se 

uma conclusão no sentido de adoptar a posição segundo a qual o direito à 

Segurança Social Básica é um verdadeiro direito humano e, por isso, passível de 

justicialização. 

As várias teses levantadas no sentido de negar este facto têm a sua razão de ser 

e não podem ser refutadas por completo. Se se fizer uma análise no sentido de 

avaliar a efectivação do direito à Segurança Social Básica, realmente cair-se-á na 

conclusão de que o mesmo, para ser materializado, necessita em grande medida 

de verbas financeiras, ou seja, que a materialização desses direitos depende 

grandemente da vontade política. 

Contudo, o problema da justiciabilidade se coloca num plano jurídico do facto e 

não material. Um direito é justiçável pelo simples facto de ser direito, e 

considerando a finalidade que tem a Segurança Social Básica para a pessoa com 
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deficiência (salvaguardar a dignidade humana), não faria muito sentido 

inviabilizar a exigibilidade judiciária desse direito. Muitos princípios e muitos 

direitos giram em torno da segurança social e mesmo o próprio princípio da 

dignidade humana, é um princípio tão amplo que nem se pode medir a 

quantidade de direitos que contém.  

Portanto, conclui-se assim que a segurança social é um verdadeiro direito 

passível de ser exigido judicialmente.  
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Acrónimos 

ADEMO – Associação de Deficientes Moçambicanos 

APCD – Associações de Pessoas com Deficiência 

CDH – Centro de Direitos Humanos 

CFFJ – Centro de Formação Jurídica e Judiciária 

CIDPCD – Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

CRM- Constituição da República de Moçambique 

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ENSSB - Estratégia Nacional de Segurança Social Básica  

EPPDFP - Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência na Função Pública  

INAS - Instituto Nacional de Acção Social 

MISAU – Ministério da Saúde  

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MMAS – Ministério da Mulher e da Acção Social 

ONG – Organização Não-Governamental 

PPD – Pessoas Portadora de Deficiência 

PPPD – Política para a Pessoa Portadora de Deficiência 

ROSC – Fórum da Sociedade Civil Para os Direitos da Criança 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Relatório Mundial sobre deficiência da OMS, publicado em 

2011, mais de 1 bilião de pessoas em todo mundo convive com alguma forma 

de deficiência, dentre as quais cerca de 200 milhões enfrentam dificuldades 

funcionais consideráveis. Com uma população de mais de 22 milhões de 

habitantes, em Moçambique cerca de 1.500.000 pessoas tem algum tipo de 

deficiência, e é através da lei, que o Estado procura cumprir a sua missão de 

proteger as pessoas com deficiência 

Em qualquer sociedade, existem grupos com especificidades que geralmente os 

destacam dos demais, e dentro destes grupos, encontram-se pessoas com 

deficiência. Um pouco por todo mundo, e em Moçambique em particular, a 

questão das pessoas com deficiência é de certa forma ignorada. Porém, este é 

um assunto actual e merece ser abordado porque afecta vários grupos sociais. 

Moçambique é um dos países mais pobres do Mundo, e é nos grupos 

vulneráveis como Crianças, mulheres e idosos que a incidência da deficiência é 

maior. Assim, para lidar com a questão da deficiência, combater o estigma que 

por vezes a sociedade cria em torno das pessoas com deficiência, saber o real 

estágio da sua protecção especialmente a nível jurídico e saber se esses direitos 

são ou não efectivados, é importante realizar um estudo det alhado sobre o 

tema. 

I. A DEFICIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE E AS SUAS 
CAUSAS 

Nos países em desenvolvimento e em Moçambique em particular a deficiência 

está associada à: problemas da saúde à nascença; doenças;desnutrição; minas e 

guerras; acidentes (de trabalho e de viação) e traumatismos (os conflitos 

armados em Moçambique geraram lesões e traumas que resultaram em 

deficiências que surgiram devido à: complicações e lesões traumáticas; falta de 

tratamento e devido acompanhamento; perda da audição ou de um, se não 

todos os membros por causa de explosões; problemas de saúde mental devido à 

insegurança; falta de protecção e choques emocionais), estas causas são quase 
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sempre acentuadas pela pobreza e pelo ambiente. Muitas destas causas não 

aparecem de forma isolada, mas acabam por relacionar-se, por isso o Estado 

tem desenvolvido acções com vista a combater cada uma delas, e uma das 

formas de actuação do Estado é através de um quadro jurídico ou um regime 

que consiga alcançar resultados satisfatórios. 

II. O QUADRO JURÍDICO NACIONAL DE PROTECÇÃO 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

As pessoas com deficiência, encontram protecção legal: 

a)  Na CRM (de 2004), que faz referência directa às pessoas com 

deficiência nos arts. 16º, 37º e 115º. É digno de nota em relação ao nº 2 

do art.125º da CRM, que faz-se referência à “...aprendizagem e 

desenvolvimento da língua de sinais” que é a língua usada na 

comunicação com indivíduos surdos e mudos, mas a lei não faz 

referência a outros meios de comunicação como: textos, Braille, 

comunicação táctil, tecnologia acessível, áudio, etc, [nº 1 do art. 2º da 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CIDPCD)]. Assim, deve-se privilegiar qualquer língua ou meio que 

possa ser usado para garantir que as pessoas com deficiência tenham 

acesso à aprendizagem.  

b)  Moçambique aprovou uma Política para a Pessoa Portadora de 

Deficiência através da Resolução nº 20/99, de 23 de Junho, formada 

por um conjunto de medidas que definem princípios, conceitos e 

estratégias que visam envolver as pessoas com deficiência em acções 

que contribuam para o seu desenvolvimento e crescimento do país, e 

define as formas de intervenção do Governo e da sociedade civil.  

c)  Moçambique aprovou também, através da Resolução nº 12/98, de 9 de 

Abril, a Política da Acção Social, que visa o desenvolvimento de acções 

de apoio aos grupos sociais à margem do processo normal de 

desenvolvimento. 

d)  Moçambique aprovou a Lei nº 4/2007, de 7 de Fevereiro, que define as 

bases em que assenta a protecção social e organiza o respectivo sistema, 
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onde encontra-se a garantia de Segurança Social Básica, que beneficia 

muitas pessoas com deficiência. 

Ainda como forma de melhorar a situação das pessoas com deficiência, 

foi adoptada em 2009, a Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência 

na Função Pública (2009-2013), que visa garantir a inserção das pessoas 

com deficiência nas instituições públicas, e a sua capacitação.  

e)  A Assembleia da República aprovou, através da Resolução nº 29/2010, 

de 31 de Dezembro, a CIDPCD, e através da Resolução nº 30/2010, de 

31 de Dezembro, o protocolo facultativo à CIDPCD.  

Existem outras Resoluções a nível internacional das Nações Unidas e da CPLP, 

não sendo, algumas delas, vinculativas e Moçambique apenas implementa o que 

está nelas preceituado por questões morais, mas, o simples facto de 

Moçambique ter ratificado a CIDPCD, demonstra o seu interesse na situação 

jurídica das pessoas com deficiência, porque o período entre a adopção do 

Instrumento (2006) e a ratificação (2010) não foi longo. O Governo 

Moçambicano ratificou a Convenção juntamente com o protocolo facultativo, 

ficando assim vinculado ao seu conteúdo, facto que demostra a vontade 

política, pois Moçambique tinha a faculdade de ratificar a Convenção e protelar 

a ratificação do Protocolo, ou até protelar a ratificação dos dois instrumentos. 

Assim, esta Convenção vigora em Moçambique com valor infraconstitucional 

(art.18º da CRM), não podendo conter normas que violem a Constituição, ou 

comprometam a acção do Estado. 

Moçambique ratificou também importantes instrumentos internacionais como a 

DUDH (adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas pela 

Resolução 217 A (III), em 10 de Dezembro de 1948), a Convenção de 

Eliminação de todas as formas de discriminação contra as Mulheres (ratificada 

pela Resolução nº 4/93, de 2 de Junho), a Convenção sobre os direitos das 

Crianças (ratificada pela resolução nº 19/90, de 23 de Outubro), e a Carta 

Africana dos Direitos e bem-estar da criança ratificada pela Resolução nº 20/98, 

de 26 de Maio). 
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III. ACÇÃO DO ESTADO 

O Estado Moçambicano, com vista a cumprir a sua responsabilidade de 

proteger legalmente as pessoas com deficiência, exerce as suas actividades 

dentro de um ciclo, onde os vários órgãos realizam diferentes actividades, de 

forma como a seguir se indica: 

1. Produção legislativa: a protecção legal baseia-se na existência de leis que 

são aprovadas pelo órgão legislativo, a Assembleia da República (art. 

179º da CRM) ou pelo Executivo, que é o Conselho de Ministros 

(art.204º da CRM).  

2. Efectivação ou implementação do conteúdo das leis aprovadas, que está a 

cargo de várias instituições a nível Estadual, mas destaca-se o Ministério 

que superintende a área em análise, o MMAS e o INAS). A nível 

provincial -Direcção da Mulher e Acção Social; Delegações do INAS; 

Direcção de Saúde; Direcção de Educação e Cultura e Direcção da 

Juventude e Desportos. A nível Distrital - Vereação e Direcção Distrital 

da Mulher e Acção Social. A nível Central -Conselho Municipal, que 

possui Serviços Municipais ligados a saúde, acção social, educação e 

desporto, e a nível dos Bairros. 

As áreas em que se tem feito esforço para se desenvolver aquelas actividades, 

mas que também acabam consistindo nos desafios legais das pessoas com 

deficiência são: 

a) No âmbito do Sistema Jurídico-legal – o grau de efectivação dos direitos das 

pessoas com deficiência depende da forma como se vêm aplicando os 

instrumentos que contêm disposições relativas às pessoas com deficiência, e dos 

resultados efectivamente obtidos, e é aqui onde persistem as dificuldades. 

b) Educação – os Estados devem assegurar que as pessoas com deficiência não 

sejam excluídas do sistema geral de educação [al a) do nº 2 do art.24º da 

CIDPCD] com esse objectivo o Governo tenta agora apostar na educação 

inclusiva mas, apesar dos esforços empreendidos pelo Estado, as crianças com 

deficiência têm dificuldades no acesso à educação.  

De acordo com os dados da FAMOD, a maior parte das crianças com 

deficiência estão fora do sistema nacional de educação e, se iniciam os estudos, 
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acabam por abandoná-los pela dificuldade de aprendizagem ou por requererem 

cuidados especiais que mesmo em escolas especiais não tem. Apesar da boa 

iniciativa do Governo de apostar na inclusão, poucas escolas tentam 

implementar a educação inclusiva, e esta esbarra em diversas dificuldades, como 

sejam: a superlotação das salas de aula, o que não permite ao professor dar a 

devida atenção às necessidades educativas especiais dos alunos; a falta de 

professores formados para trabalhar com crianças portadoras de deficiências 

deficiência e a falta de material didáctico adaptado às necessidades das pessoas 

com deficiência. Isto até pode ser considerado denegação da obrigação de 

garantir os direitos dessas crianças. O Governo, nos últimos anos tem apostado 

na construção de escolas primárias e secundárias, mas quantas destas têm 

capacidade de acolher crianças com algum tipo de deficiência? A título 

exemplificativo, existem 7 mil crianças com deficiência auditiva em 

Moçambique, mas apenas cerca de 10% têm acesso ao ensino em escolas 

especializadas e em linguagem de sinais. 

De acordo com um Manifesto publicado pelo ROSC 68.1% das crianças com 

algum tipo de deficiência não são registadas, e sem o registo estas não tem uma 

nacionalidade e e muito menos a garantia de direitos pela ordem jurídica, no 

entanto, o art.6º da Carta Africana sobre os direitos das crianças estabelece que 

deve-se optar pelo registo imediato das crianças para evitar esta situação em 

Moçambique o prazo de registo é de 120 dias (art.118º da Código de Registo 

Civil).  

c) Saúde: “Todos os cidadãos têm direito à assistência médica e sanitária”(art. 

89º da CRM).  

Para Sandra Langane, que é deficiente física “a situação actual é muito melhor 

porque relativamente ao acesso à saúde não formo filas nos hospitais e nem 

pago pelos medicamentos nas farmácias estatais, o problema é quando estas não 

têm os medicamentos.” Apesar desta melhoria, infelizmente, esta situação não é 

comum para muitas pessoas com deficiência, muitas unidades sanitárias ainda 

enfrentam dificuldades, por exemplo, para as mulheres gestantes “as marquesas 

são altas e têm um formato difícil para uma deficiente física”, e muitas vezes os 

próprios profissionais de saúde não dão o tratamento adequadoa estas. Segundo 

dados apresentados em 2009 pelo MISAU, muitas pessoas com deficiência são 

seropositivas porque não são cabalmente abrangidas pelas campanhas de 
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sensibilização e prevenção, e assim as doenças (e a consequente falta de 

tratamento médico) continuam a ser uma das maiores causas da deficiência em 

Moçambique. 

d) Sistema de Acção Social: uma das formas de garantir a protecção social é 

através da segurança social básica que é dirigida aos grupos mais vulneráveis 

onde se encontram as pessoas com deficiência em situação de pobreza absoluta 

(art. 7º da Lei nº 4/2007, de 7 de Fevereiro). 

A área de protecção social deu passos importantes primeiro com a aprovação, 

em 2007, da lei de protecção social, e logo de seguida, em 2010, com a definição 

pelo MMAS de uma Estratégia Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB), 

que visa aumentar a cobertura e eficácia da protecção social. O INAS, que é 

uma instituição pública subordinada ao MMAS, é a instituição criada tendo em 

vista o desenvolvimento de programas de apoio a grupos sociais em situação de 

pobreza, incluindo as pessoas com deficiência. Infelizmente, estas beneficiam 

muito pouco das políticas de protecção social. Seja porque não têm 

conhecimento destes programas, ou pelas dificuldades em aceder aos benefícios 

dos dispositivos de protecção social existente.  

As APCD, muitas vezes dependentes de doações, também procuram prestar 

assistência social às pessoas com deficiência que não tem condições. No caso da 

ADEMO, de acordo com Abel Machavete, esta ajuda não é prestada 

regularmente, por vezes, a partir dos parceiros internacionais oferecem cadeiras 

de rodas ou muletas a quem não tem condições de comprar. 

e) Sistema de Emprego: Todo o ser humano tem direito ao trabalho (...) a 

condições justas e favoráveis de trabalho (nº 1 do art. 23º da DUDH e nº 1 do 

art. 84º da CRM) mas a inclusão das Pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho ainda é um dos seus maiores obstáculos. 

Em Moçambique o acesso ao emprego por parte das pessoas com deficiência é 

condicionado por vários factores: em primeiro lugar é a dificuldade para 

acederem à educação, o que faz com que não tenham a qualificação académica, 

e a deficiência muitas vezes faz com que o empregador não coloque a pessoa 

em pé de igualdade com os demais candidatos, sendo de imediato considerada 

inapta.Por outro lado, as infra-estruturas muitas vezes não estão adaptadas às 

condições das pessoas com deficiência. 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 157 - 

 

Sandra Langane, já mencionada, que é deficiente física e trabalha como 

telefonista no MISAU desde 2009, conta que no MISAU “não se tem notado a 

discriminação contra pessoas com deficiência, muitas pessoas com deficiência 

trabalham tanto no MISAU, como nos Hospitais Central de Maputo e Geral de 

Mavalane, e o ambiente de trabalho é saudável”, mas essa situação não é igual 

para todos, segundo Sandra Langane, o acesso ao emprego mesmo com estudo 

por parte das pessoas com deficiência é difícil, muitas são recusadas até na 

entrevista. Todas essas dificuldades fazem com que a pessoas com deficiência 

(muitas vezes sem formação e sem emprego) acabem no auto-emprego, num 

trabalho informal como artesanato ou pequenos negócios de rua.  

f) Sistema de Urbanização e Edificações: as pessoas com deficiência ainda 

enfrentam barreiras arquitectónicas urbanísticas (nas vias públicas e espaços 

públicos) e nas edificações (nos edifícios públicos e privados).  

A cidade foi projectada sem ter em conta a pessoa com deficiência e parece que 

continua a ser projectada com esse défice. O desafio começa nos domicílios das 

pessoas com deficiência, o segundo desafio surge quando saem a rua, os 

passeios são altos, de seguida vêm as instituições públicas e privadas, onde em 

primeiro lugar é de louvar o facto de ter iniciado um processo de construção de 

rampas, mas muitas delas não respeitam os padrões estabelecidos para a sua 

construção. 

g) Sistema de Transportes: os transportes em Moçambique não estão adaptados 

para oferecer o mínimo de conforto para as pessoas com deficiência, o que faz 

com que muitas vezes estas sejam ignoradas quando pretendem se deslocar 

através de um meio de transporte público. 

Os transportes públicos actualmente transportam as pessoas com deficiência 

gratuitamente, mas não oferecem condições para pessoas com certos tipos de 

deficiência acederem pelo menos sozinhas ao transporte. É o caso dos degraus 

dos TPM’s que são muito altos e este não possui uma rampa que desça para 

oferecer um suporte à pessoa com deficiência. Quando o transporte se encontra 

lotado outro desafio é a falta de sensibilidade das pessoas, muitas das quais 

fingem não ver a pessoa com deficiência, e raramente cedem o lugar, e há a 

referir também que os transportadores por vezes ou se recusam a transportar 

pessoas com deficiência ou exigem que elas paguem o dobro. 
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h) Cultura, desporto e recreação: de acordo com o ponto 4.9 da PPPD, devem 

ser criadas condições para possibilitar a participação das pessoas com 

deficiência em modalidades desportivas, recreativas e deve-se incentivar a sua 

expressão cultural. 

Por vezes, são as próprias pessoas com deficiência que limitam a sua 

participação nessas actividades por falta de confiança nas suas capacidades, 

outras vezes é por causa das condições das infra-estruturas, o custo elevado do 

material desportivo adaptado e a dificuldade em integrar grupos desportivos ou 

culturais. Até ir ao cinema, ao teatro, não tem sido um exercício fácil para 

pessoas com certas deficiências, pois o Governo não obriga o sector privado a 

criar condições para que as pessoas com deficiência tenham acesso a esses 

estabelecimentos. Felizmente algumas iniciativas promovidas pelo MMAS e 

outros parceiros têm mostrado que há vontade de incluir as pessoas com 

deficiência em actividades recreativas, por exemplo a semana de sensibilização e 

advocacia em Maputo e Matola (16-25 de Novembro de 2012).Esta 

sensibilização estará também voltada a uma série de eventos que incluem a 

projecção de um filme que aborda a questão da deficiência, em especial os 

desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência nos subúrbios de Maputo, e 

terá a presença de um intérprete de língua de sinais para permitir que as pessoas 

com deficiência auditiva também tenham acesso á informação. Contudo é 

preciso partirmos de iniciativas particulares para iniciativas generalizadas, que 

abranjam todas as pessoas com deficiência. 

i) Comunicação Social e acesso à informação: ao abrigo do nº 1 do art. 2º da 

CIDPCD, a comunicação inclui línguas, textos, Braille, comunicação táctil, 

letra impressa em maiúsculas, áudio, tecnologia acessível da informação, 

etc. A comunicação social tem um papel importante na divulgação dos 

direitos das pessoas com deficiência. Porém, os canais de televisão em 

Moçambique não apostam na disseminação da linguagem de sinais e assim, 

as pessoas com deficiência auditiva ficam sem o acesso à informação 

veiculada por aqueles meios de comunicação, por não haver tradutor.  

Outro desafio é o acesso à informação escrita (livros, jornais, revistas, etc). 

Esforços foram feitos para que os deficientes visuais tivessem acesso à literatura 

escolar, pelo menos do ensino primário e secundário, e até os exames são 

traduzidos em braile. Mas quando se trata do ensino superior, é extremamente 
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difícil encontrar literatura usada no ensino superior em braile. A Faculdade de 

Direito da UEM, que é uma instituição de ensino que visa formar profissionais 

que conheçam e apliquem correctamente a lei, não possui nenhum livro em 

braile. Recentemente o CDH recebeu uma revista em braile cujo conteúdo está 

relacionado com interesses das pessoas com deficiência, é o único manual na 

biblioteca do centro em braile. Os deficientes visuais também têm o direito de 

conhecer os seus direitos o que passa pelo conhecimento da lei, mas o único 

instrumento legal que existe em braile é a CRM.   

A informação também é um importante meio de proteger a saúde das pessoas 

com deficiência, estas também devem ser incluídas nas campanhas de 

prevenção de doenças, que devem abranger as pessoas nas regiões urbanas e 

rurais. A título exemplificativo, as pessoas com deficiência passaram a ter, desde 

2012, um serviço de acesso à informação através do Serviço de Informação, 

Orientação e Acompanhamento Social (SIOAS) que foi uma iniciativa da 

HANDICAP em coordenação com a Rede para a Assistência às Vítimas de 

Minas (RAVIM). Mas, numa fase inicial, este projecto apenas abrangerá alguns 

bairros das cidades de Maputo e Matola.  

Estas campanhas e várias outras acções são muitas vezes levadas a cabo pela 

sociedade civil, que é um aliado do Estado na promoção e defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência. 

IV. O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA EFECTIVAÇÃO 
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A Sociedade Civil também tem um papel fundamental na promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência. A Sociedade Civil é a totalidade das 

organizações e instituições cívicas voluntárias, que formam a base de uma 

sociedade em funcionamento. A Sociedade Civil é formada por organizações 

como instituições de caridade, ONG’s, movimentos sociais, associações, 

sindicatos e grupos religiosos. 

Em Moçambique, o principal enfoque vai para as associações de apoio e defesa 

das pessoas com deficiência. O Estado Moçambicano permite a constituição de 

associações de apoio as pessoas com deficiência (nº 5 do art. 125º da CRM). No 

nosso país existem cerca de 20APCD’s, estas começaram a surgir em 



-  160 - REVISTA DOS DIREITOS HUMANOS   

 

Moçambique entre 1989 e 1995, em virtude do reconhecimento do direito de 

associação consagrado no art. 76º da Constituição de 1990. A maior parte 

dessas associações estão voltadas para a promoção e protecção dos direitos das 

pessoas com deficiência, trabalhando as restantes nas áreas de educação, 

formação, desporto, cultura, saúde, etc.  

A ADEMO é a mais antiga APCD em Moçambique, e de acordo com o 

secretário executivo da ADEMO, Abel Machavete, a sua criação, em 1989, teve 

como objectivo “a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.” Antes 

da criação da ADEMO, as pessoas com deficiência sofriam discriminação em 

razão dos tabus da sociedade e não tinham oportunidades iguais de participar na 

vida social, económica e política. Assim, um grupo de pessoas organizou-se e 

criou a Associação que lutou pelo respeito dos direitos humanos das pessoas 

com deficiência.  

Porém, o trabalho das associações atrás referidas é pouco interventivo, o seu 

papel está mais virado para a sensibilização do Governo (e também da 

sociedade) para os principais desafios que as pessoas com deficiência têm 

enfrentado. Infelizmente os resultados obtidos ainda não são satisfatórios, eas 

mesmas associações têm enfrentado dificuldades diversas, meios materiais 

insuficientes e financiamentos instáveis, falta de recursos humanos qualificados 

(em Moçambique o sector de educação embora tenha empreendido algumas 

tentativas que estão a ser bem sucedidas, não tem pessoal formado e treinado 

em determinadas áreas, especificamente para lidar com assuntos ligados às 

pessoas com deficiência), falta de registos actualizados do número de pessoas 

com deficiência e de condições de acesso a estas em especial às que vivem em 

regiões rurais e recônditas de Moçambique e fraca capacidade local e nacional 

das associações. Todos estes factores dificultam àquela que é a actividade de 

promover e proteger os direitos das pessoas com deficiência, e mostram que o 

alcance de melhores resultados depende também do acompanhamento da 

forma como as leis têm sido aplicadas e as actividades levadas a cabo, é preciso 

investir na fiscalização. 
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V. FISCALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS TAXAS 

A fiscalização é a actividade de controlo e acompanhamento da execução de 

uma determinada actividade para verificar se a mesma (execução) está a 

decorrer em conformidade com as regras e normas pré-estabelecidas. Se são 

estabelecidas normas, é normal que seja feito um acompanhamento e também 

uma avaliação dos resultados, da mesma forma, a eficácia das medidas 

adoptadas e a efectivação dos direitos das pessoas com deficiência depende do 

controlo dos resultados das actividades levadas a cabo pelo Governo.  

Em relação à CIDPCD, o art. 35º estabelece que os Estados membros devem 

submeter um relatório que demonstre quais foram as medidas adoptadas para 

efectivar as obrigações destes para com as pessoas com deficiência e os 

progressos efectivamente alcançados. Desta forma, o Comité sobre os direitos 

das pessoas com deficiência/incapacidade poderá fazer uma avaliação do 

desempenho desse Estado, Moçambique submeteu-se a essa avaliação. Apesar 

de Moçambique ter ratificado a Convenção em 2010, esta só deu entrada na 

ONU em 30/01/2012. No entanto, não se sabe ainda em que medida foram 

feitos progressos na situação das pessoas com deficiência.  

Com a ratificação da CIDPCD, não foram criadas leis específicas por áreas de 

intervenção, e talvez fosse necessário criar uma lei de bases sobre as pessoas 

com deficiência que trouxe-se sanções, porque a existência da PPPD e de uma 

estratégia não obriga o Estado, apenas trás recomendações, e a falta de 

cumprimento não é sancionada. É que o Estado devia criar condições não o 

fazendo porque não existe nenhum instrumento legal que o obrigue 

efectivamente a criá-las num certo período de tempo. É também necessário 

mudar a postura do país, que muitas vezes falha no que tange à entrega de 

relatórios sobre a implementação de leis e convenções. 

É preciso continuar a apostar numa actividade que certamente trará bons 

resultados: a prevenção.  
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VI. PREVENÇÃO DA DEFICIÊNCIA 

A implementação de estratégias de prevenção é fundamental para reduzir a 

incidência de deficiências e das incapacidades delas decorrentes. A prevenção 

consiste na adopção de um conjunto de medidas que visam contribuir para 

impedir o surgimento ou agravamento da deficiência e das suas consequências 

físicas, sensoriais, psicológicas, sociais, entre outras (ponto 1.1. da PPPD). 

As medidas preventivas, de modo geral, envolvem acções de natureza 

informativa e educativa dirigidas à população, em especial proteger à saúde da 

mais gestante incentivando-a e criando condições para que ela tenha acesso ao 

atendimento pré concepcional, pré-natal, durante e após a gravidez. É preciso 

também investir em programas e campanhas de vacinação, educação social que 

esclareçam e estimulem a população a adoptar estilos de vida mais saudáveis, na 

detecção precoce de deficiências, na formação de recursos humanos 

qualificados, na promoção da segurança e da saúde nos locais de trabalho 

destinados a prevenir acidentes e doenças profissionais. Em Moçambique uma 

das maiores causas das deficiências são as doenças, logo, é preciso reforçar o 

sector de saúde. Infelizmente as percentagens de vacinação continuam baixas, a 

percentagem do último ano foi de 67%, sendo a vacinação mais alta nas zonas 

urbanas. Esses dados mostram uma certa fragilidade do Governo em apostar na 

prevenção da deficiência, e a não existência de uma política ou mesmo um 

instrumento legal que obrigue o Estado a apostar na prevenção da deficiência 

não contribui para a concretização da prevenção da deficiência e consequente 

redução do número de pessoas com deficiência. 

Conclusão 

Do trabalho realizado, foi possível tirar as seguintes conclusões: a pobreza, 

doenças, a fraca implementação das leis nacionais e internacionais, a não 

implementação das políticas e estratégias para as áreas de educação, saúde e 

emprego, a não adaptação dos edifícios e a deficitária rede de transportes, as 

dificuldades na disponibilização de informação e inclusão das pessoas nas zonas 

recônditas nas campanhas, as dificuldades em incluir as pessoas com deficiência 
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em actividades culturais e desportivas, a deficitária fiscalização e a não existência 

de instrumentos legais que, para além de obrigar o Estado a actuar, prevejam 

também sanções, e a fragilidade do Governo na aposta às medidas preventivas 

tem contribuído para acentuar as já existentes dificuldades resultantes da 

própria deficiência, em Moçambique.  

Assim, em relação à efectivação ou não dos direitos das pessoas com deficiência 

em Moçambique, estes ainda não são efectivados, a maior parte das pessoas 

com deficiência ainda enfrenta grandes desafios que mostram claramente que as 

medidas adoptadas pelo Estado ainda não atingiram o nível exigido pelos 

padrões internacionais dos direitos humanos na efectivação dos direitos para 

esta camada social. 

Recomendações 

1.  Melhorar a legislação relativa as pessoas com deficiência, incluindo normas 

relativas à: exigência de um percentual dos cargos públicos para pessoas 

com deficiência ou a adequação dos espaços públicos às pessoas com 

deficiência; 

2.  A nível do Direito Penal, pode ser eficaz agravar certos crimes quando 

praticados contra pessoas com alguma deficiência como: injúria ou lesões 

corporais; 

3.  Adoptar uma postura de denúncia e estabelecer penalidades para os casos 

em que uma pessoa com deficiência não consiga aceder a algum serviço por 

ter uma deficiência, ou quando as instituições não criam condições para 

incluir as pessoas com deficiência; 

4.  Continuação na aposta em programas que visem combater a pobreza e 

doenças, e melhorar os dados estatísticos nacionais, sobre o número de 

pessoas com deficiência; 

5.  Investimento na formação de profissionais para que estes conheçam e 

saibam trabalhar com o Braille, e linguagem de sinais, e nas instituições para 

que estas tenham plena acessibilidade na arquitectura, comunicação e 

informação; 
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6.  Incremento da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, investindo na sua capacitação e criando e implementando os 

sistemas de quotas.  

7.  Aposta na disponibilização de informação para as pessoas com deficiência 

através dos meios que lhes sejam acessíveis; 

8.  Melhoramento das condições de acessibilidade, através de reservas nos 

estacionamentos, de vagas para veículos ou cadeiras de rodas, e para que os 

banheiros públicos e edifícios em geral sejam acessíveis e tenham 

equipamento e acessórios que facilitem o uso; 

9.  Aposta em medidas de prevenção da deficiência tais como o 

acompanhamento da gestação, as campanhas de prevenção de acidentes de 

trânsito, e de sensibilização para a redução do consumo de cigarros e outras. 
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INTRODUÇÃO 

Em Moçambique, as Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) ainda são 

vítimas de discriminação, marginalização e isolamento, atitudes visíveis nas ruas 

das grandes cidades do país. São várias as PPD que passam todos os dias a pedir 

esmola como fonte de sobrevivência, algo que revela que elas se encontram em 

condições deploráveis, apesar de a Constituição da República reconhecer, à luz 

do nº1 do art. 125, que é da responsabilidade da família, da sociedade e do 

Estado, a sua especial protecção. Por outro lado, o Estado assume quando na 

alínea b) do n.º4 do mesmo artigo evidencia a obrigação de criação de 

condições que possam impedir o isolamento e a marginalização das PPD. 

Assim, através do presente trabalho, com o tema: O Direito ao Trabalho da 

Pessoa Portadora de Deficiência: Tendências e Desafios no acesso e Inclusão da 

Pessoa Portadora de Deficiência no Mercado de Trabalho em Moçambique, 

busca-se a afirmação de que todo cidadão moçambicano tem os mesmos 

direitos e deveres que devem ser observados e respeitados tanto pelo Estado, 

como pelos particulares nos termos do princípio da igualdade e universalidade 

consagrado na Constituição da República de Moçambique (CRM). Neste caso, 

ser cidadão significa desempenhar um papel activo no quotidiano, opinar e 

tomar decisões sobre a sua própria vida educacional, profissional, social e 

amorosa. Significa não ser um simples beneficiário de novos serviços 

especializados, mas sim um consciente e criativo. Sendo assim, há necessidade 

de se dar espaço para as PPD, de modo a que possam usufruir os seus direitos 

na área de trabalho, da educação, transporte e por ai em diante, integrando-as 

em todas criatividades que se definem como de carácter público ou social. 

Além disso, julgamos importante dar o nosso contributo escrevendo um artigo 

sobre o assunto, baseado na nossa inquietação e o desejo de defender os 

direitos da PPD em particular o direito ao trabalho, em que num país como o 

nosso, nota-se a falta de centros de reabilitação, integração e formação das 

PPD, para elas enfrentarem o mercado de trabalho que é cada vez mais renhido. 

Em alguns casos, para além da sociedade, é a própria família que as exclui, 

portanto, essas pessoas continuam a ser vítimas da discriminação e exclusão a 

nível social e no mercado de trabalho. 
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Como prova das reflexões acima apresentadas, constatamos a falta de artigos ou 

monografias que apresentem um estudo profundo sobre a matéria, de uma 

maneira especial dentro da nossa Faculdade (Faculdade de Direito da 

Universidade Eduardo Mondlane). Sendo assim, este estudo torna-se de 

extrema importância no sentido de que pretende apresentar as primeiras 

reflexões sobre o tema, algo cujos resultados contribuirão na advocacia das 

PPD dentro da sociedade moçambicana. Assim, a pergunta de partida que 

serviu de fio condutor para o nosso estudo é a seguinte:  

• Que desafios devem ser assumidos e que tendências devem ser 

observadas na ordem jurídica moçambicana com vista ao acesso e 

inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência no mercado de trabalho? 

I. O DIREITO AO TRABLHO NA ORDEM JURÍDICA 
MOÇAMBICANA, SUA EFECTIVAÇAO E 

GENERALIDADES 

4. Generalidades do Direito ao Trabalho 

O direito ao trabalho constitui, tipicamente, por contraposição aos direitos, 

liberdades e garantias, um direito económico, social e cultural. O debate em 

torno dos direitos económicos, sociais e culturais é da sua eficácia e força 

jurídica para o Estado e a polémica em volta disto começa quando a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) estabelece que esses direitos, 

económicos, sociais e culturais devem ser exercidos de acordo com os recursos 

de cada Estado. Por conseguinte, esse pressuposto deu ensejo às mais variadas 

interpretações de como poderiam ser exercidos esses direitos.  

 Daí que Vieira de Andrade é da opinião que as normas que prevêem direitos, 

liberdades e garantias são normas perceptivas porque conferem um verdadeiro 

poder de exigir de outrem, pelo menos do Estado um comportamento. E este 

constitucionalista português pergunta o seguinte: qual seria o comportamento 

concreto que o desempregado poderia exigir ao Estado? Sendo assim, Andrade 

acaba dizendo que os direitos fundamentais sociais contêm directrizes para o 

legislador, não conferindo aos seus titulares verdadeiros poderes de exigir. 

Entretanto, conclui que não são, apesar disso, normas programáticas, no 
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sentido de declamatórias, pois têm forca jurídica e vinculam efectivamente o 

Estado. Desta feita, podemos dizer que incumbe ao Estado a tarefa de 

promover a execução de políticas de emprego, combatendo a desigualdade 

social de condições de acesso profissional e, em particular, e eliminar na prática 

a tradicional desigualdade de oportunidades para a Pessoa Portadora de 

Deficiência (PPD). 

 Por sua vez, João Caupers, afirma que um cidadão não se pode dirigir ao 

tribunal, pedindo a condenação do Estado a executar uma política de pleno 

emprego Deste modo, este autor considera que o direito ao trabalho apresenta 

duas perspectivas, tendo em conta se o cidadão tem ou procura emprego. No 

primeiro caso, o direito ao trabalho consubstancia-se através da regra da 

segurança no emprego, designadamente pela proibição de despedimentos sem 

justa causa; no segundo caso, o direito ao trabalho passa pela concretização de 

políticas de emprego e pelo pagamento de subsídios de desemprego. Sendo 

assim, Gomes Canotilho é da opinião de que poder-se-ia pensar na via da 

inconstitucionalidade por omissão por não terem sido tomadas medidas 

legislativas para tornar exigíveis e efectivos segundo a vontade real dos cidadãos 

os preceitos consagrados nos artigos, 84, 85 e 86 da Constituição da Republica 

de Moçambique de 2004, (CRM04) relativas ao direito do trabalho. 

 Na nossa perspectiva, corroboramos com a posição de Vieira de Andrade e 

Gomes Canotilho, no sentido de que os direitos económicos, sociais e culturais 

e o direito ao trabalho em especial, têm força jurídica e vinculam o Estado. Daí 

que o seu destinatário primeiro é o Estado e dentro do quadro das respectivas 

atribuições e competências, os poderes em geral e a sua plena efectividade 

pressupõem a prévia criação das condições normativas e factuais de que 

depende o pleno cumprimento do programa constitucional. 

1.2. O Direito ao Trabalho da Pessoa Portadora de Deficiência 

A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, no seu primeiro 

artigo, estabelece que Pessoas com Deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interacção com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e 

efectiva na sociedade com as demais pessoas. Neste contexto, a deficiência é a 
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consequência duma interacção entre os factores pessoais (incapacidade) e os 

factores ambientais (barreiras comportamentais discriminatórias e ambientais e 

legais) devendo a sociedade suprimi-los e não limitar a participação social da 

Pessoa Portadora de Deficiência (PPD). Em Moçambique, a Constituição da 

República Popular de Moçambique em nenhum artigo fazia alusão de forma 

expressa em torno da protecção da pessoa vivendo com deficiência, muito 

menos dar alguma definição. Mas olhando para algumas disposições, de forma 

tácita há referência à protecção da PPD, ao assumir-se o compromisso de 

assegurar os mutilados ou diminuídos de guerra. No entanto com a aprovação 

de um texto constitucional de cariz democrático e participativo, em 1990, de 

forma expressa às PPD são reconhecidos os mesmos direitos 

constitucionalmente consagrados. Porém, é com a integração dos direitos 

económicos, sociais e culturais que a Constituição da República de Moçambique 

de 2004 aprofundou, e alargou as garantias do Estado, fazendo alusão da 

criação de condições para aprendizagem e desenvolvimento da linguagem 

gestual, criação de condições para a integração económica e social, em 

cooperação com as associações e estabelecimento de uma política para a 

reabilitação e integração com vista a evitar-se o isolamento e marginalização 

social; prioridade de atendimento pelos serviços públicos e privados, facilidade 

no acesso a locais públicos e encorajamento da criação de associações de 

portadores de deficiência. 

A consagração dessas medidas traz aquilo que constitui a essência de um Estado 

de Direito democrático e de Justiça Social, pois segundo Jorge Miranda os 

direitos económicos, sociais e culturais fundamentais consagrados numa 

constituição têm uma importância elevada, visto que se apresentam, 

aparentemente, com um grau de eficácia menor do que os direitos civis e 

políticos.  
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1.3. A Importância da Efectividade do Direito ao Trabalho 
Para a Pessoa Portadora de Deficiência 

O reconhecimento e a protecção do direito ao trabalho da Pessoa Portadora de 

Deficiência constituem um dos aspectos desenvolvidos pela Constituição da 

República de Moçambique conforme fizemos alusão no princípio deste estudo. 

Assim, para Fromm, citado por Vieira ” o trabalho é parte essencial do que é 

um ser humano” e tal actividade correspondente ao artificialismo da existência 

humana assim, com a efectivação plena do direito ao trabalho da PPD. Neste 

contexto, o trabalho produz para a PPD um mundo artificial de coisas 

nitidamente diferentes de qualquer ambiente natural, tornando-o um ser 

integrante da vita activa. O trabalho assegura não apenas a sobrevivência da 

PPD, mas trata-se de uma actividade fundamental que segundo Karl Marx “ 

constitui o metabolismo do homem com a natureza. Ao fazer este 

pronunciamento Marx sempre quis mostrar que é com o trabalho que o 

Homem se distingue dos outros animais. 

 Para Augusto Sousa a efectivação plena do direito ao trabalho da PPD é uma 

forma subtil de evitar a marginalização e exclusão social desta camada 

populacional muito especifica que muitas vezes está sujeita, ao mesmo tempo 

que se evitam tensões legais e sociais que eventualmente podem surgir em 

consequência da exclusão. Desta feita, a efectivação e o desenvolvimento pleno 

do trabalho permite à PPD superar as necessidades e limitações impostas pela 

vida social com vista a humanizá-lo. 

 Trabalhar dá um sentido de valor próprio à dignidade da pessoa humana. Estar 

desempregado e não ter uma ocupação profissional é motivo de vergonha para 

qualquer pessoa. Todavia, como encarar a PPD o desemprego? É imperioso a 

PPD estar no mercado de trabalho de forma a conseguir o sustento diário e 

resolver os seus problemas através do rendimento que vai ganhando fruto do 

seu trabalho, pois, “o estatuto de dependência a que está sujeita a PPD” torna-a 

ainda mais deficiente, razão pela qual, SASSAKI “defende que o mercado de 

trabalho desempenha um papel importante para os grupos marginalizados, tais 

como as PPD, diminuindo as taxas de pobreza, proporcionando, deste modo, a 

diminuição do isolamento social e incrementando a sua participação política” 
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Este aspecto, só é possível com a efectivação plena dos direitos humanos, e do 

direito ao trabalho que goza de protecção não só da legislação nacional mas 

também da internacional. 

II. QUADRO NORMATIVO INTERNO E 
INTERNACIONAL VIGENTE EM MOÇAMBIQUE, QUE 
GARANTE E PROTEGE O ACESSO E A INCLUSÃO DA 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO 

O acesso e inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho 

tem como fundamento a própria Constituição da República, pois esta, ao 

estabelecer o princípio da igualdade e preceitos específicos da protecção da 

PPD no mercado de trabalho reafirma aquilo que é o papel de Estado de 

Direito enquanto Estado Social. Estes postulados constitucionais, associados às 

convenções internacionais específicas, assim como documentos nacionais, são 

uma base de justiça com vista à construção de uma sociedade inclusiva onde os 

valores humanísticos de igualdade, solidariedade, tolerância e cooperação são 

promovidos gradualmente pelos cidadãos. 

Assim, quer no plano internacional tal como a nível nacional, são várias as leis 

que foram aprovados de forma a garantir a inclusão da PPD no mercado de 

trabalho tomando como referência os seguintes dispositivos legais: no plano 

internacional temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), 

um documento sobejamente conhecido, assim como são largamente conhecidos 

os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio, a Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, que tem como propósito, a 

promoção, protecção e salvaguarda do gozo pleno e equitativo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das PPD, bem como, 

promove o respeito pela sua dignidade, o Plano de Acção da Década Africana 

para a Pessoa Portadora de Deficiência que tem como finalidade a plena 

participação, igualdade e capacitação de pessoas com deficiências em África. E 

por último, a nível internacional, temos a Convenção 159 da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) sobre Reabilitação Profissional em Emprego de 

Pessoas Portadoras de Deficiência, convenção esta que no seu artigo 2, encoraja 

os Estados a promoverem a igualdade de formação e de oportunidades de 
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emprego para as pessoas com deficiência através de três tipos de acções ou 

medidas:  

• Destinadas a preparar e dotar de conhecimentos os indivíduos com 

deficiência para que estes possam alcançar os níveis de competência e 

habilitações necessários para beneficiarem das oportunidades de 

emprego. Isto inclui serviços de reabilitação vocacional assim como 

formação vocacional adequada. 

• Que ajustem o meio ambiente às necessidades específicas das pessoas 

com deficiência, tais como acessibilidade ao meio edificado, ao local de 

emprego, ao trabalho, adaptações de máquinas ou ferramentas, 

flexibilidade de horário de trabalho, assim como acções legais ou de 

sensibilização para combater a discriminação e atitudes negativas 

passíveis de causar exclusão. 

• Que assegurem às pessoas com deficiência o acesso a oportunidades de 

emprego no mercado normal de trabalho. Isto inclui legislação e 

políticas que favoreçam o trabalho remunerado além de rendimentos de 

apoio passivo, incentivos para empregadores que empreguem ou 

mantenham no emprego trabalhadores com uma deficiência, assim 

como emprego protegido, trabalho por conta própria e outros serviços 

e programas que permitam às pessoas com deficiência encontrar e 

progredir no emprego. 

No plano interno temos os seguintes instrumentos: Política para a Pessoa 

Portadora de Deficiência, (PPPD), Plano Nacional de Acção da Área de 

Deficiência, (PNAD), Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência na Função 

pública (EPPDFP), o documento intitulado Responsabilidade do Estado 

Moçambicano em Relação à Pessoa Portadora de Deficiência, a Lei do Trabalho 

(Lei nº23/2007,  de 01 de Agosto), e o Estatuto Geral dos Funcionários e 

Agentes do Estado, - EGFAE (Lei nº 14/2009, de 17 de Marco), bem como o 

seu Regulamento (Decreto nº 62/2009, de 08 de Setembro). Importa referir que 

o quadro normativo internacional e nacional acima mencionado, tem em vista 

uma efectiva salvaguarda dos direitos, liberdades e bem-estar da PPD, através 

da promoção do direito ao trabalho, de forma minorar os efeitos negativos 

sobre a vida deste grupo de pessoas, assim como para a adopção de alternativas 

para prevenção de novos casos de deficiência. Sendo assim, todos os 
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documentos coincidem com as linhas propostas no Programa de Acção 

Mundial das Nações Unidas (PAMNU), que são a Prevenção, a Reabilitação e a 

Igualdade de Oportunidades. Por outro lado, é notável que todos os 

instrumentos internos sobre a matéria e a respectiva legislação incorporam as 

orientações e medidas previstas na legislação internacional, no entanto a 

problemática se verifica no âmbito da efectivação e materialização das mesmas. 

Para Jorge Miranda e Rui Medeiros numa ordem jurídica todo o quadro 

normativo relativo ao acesso e inclusão da PPD no mercado de emprego tem 

em vista garantir a observância dos direitos e deveres relativos à PPD no 

concernente ao acesso e permanência no emprego dentro da Função Pública e 

nas empresas privadas e instituições responsáveis no recrutamento de mão-de-

obra, de todas as pessoas portadoras dos variados tipos de deficiência. Sendo 

assim, o número de trabalhadores portadores de deficiência em cada posto de 

trabalho deve ser equilibrado no sentido de atingir a tão almejada igualdade. 

Neste sentido, somos de opinião de que se impõe ao legislador moçambicano, 

através de uma Politica Nacional de Emprego devidamente estruturada e 

executada e com fundamento na legislação vigente e da adopção das medidas da 

OIT, fazer um esforço transparente e permanente, no sentido de conhecer o 

universo a que se destinam as medidas e as suas necessidades específicas, avaliar 

os recursos existentes e os recursos necessários à exequibilidade dessas medidas, 

sensibilizar as entidades empregadoras para as potencialidades e capacidades das 

pessoas com deficiência, dar prioridade à educação e formação profissional, 

perspectivar as políticas de emprego tendo em consideração todos os cidadãos, 

sem excepção, etc.  

Olhando para a EPPDFP, esta se resume logo na sua missão ao estabelecer o 

seguinte: Promover e melhorar a acessibilidade, empregabilidade, manutenção e 

capacitação/formação profissional para as PPD na Função Pública. E estavai 

mais longe, ao preconizar os seguintes objectivos com vista à materialização e 

operacionalização da estratégia:  

• Promover o desenvolvimento de educação profissional específica em 

condições pedagógicas, técnicas e humanas apropriadas para a PPD;  
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• Criar condições que permitam a manutenção, integração ou reinserção 

profissional da PPD na Função Pública, através de medidas de 

reabilitação e reconversão técnico-profissional;  

• Permitir a introdução progressiva de um mecanismo de percentagens 

tendentes a garantir a admissão daqueles cidadãos no sector público; e 

• Incentivar o desenvolvimento de carreiras e progressão de Pessoas 

Portadoras de Deficiência nas instituições da Função Pública. 

Estes objectivos, nos termos do documento em análise, integram quatro 

momentos fundamentais com vista à sua aplicação, a saber: 

1. Ampliacão da inclusão das PPD nas instituições públicas;  

2. Política compreensiva de carreiras;  

3. Investimentos nas infra-estruturas das instituições públicas;  

4. Sistemas de quotas para PPD.  

 Não obstante as medidas acima descritas contrastam com um ambiente onde a 

competição, a acumulação e distribuição desigual dos recursos e da riqueza, e os 

efeitos nocivos da globalização empurram as comunidades minoritárias 

desfavorecidas (incluindo as constituídas por pessoas portadoras de deficiência) 

para a exclusão da sociedade. Dai que SASSEKA diz que também a própria 

sociedade e a comunidade em geral devem ter uma consciência humana de 

valorização da dignidade da pessoa humana de modo a que as políticas públicas 

inclusivas desenvolvimentistas sejam um sucesso. 

Entretanto, também a (PPPD) no seu ponto 4.5, relativa à estratégia de 

actuação do Governo no âmbito do sistema de emprego estabelece de que 

forma vai actuar no âmbito da protecção da PPD no mercado de trabalho. De 

igual forma a Lei do trabalho estabelece algumas medidas que vão desde o 

acesso, inclusão, reabilitação e profissionalização da PPD no mercado de 

trabalho. 
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2. A Precariedade da Política de Emprego para a PPD Em 
Moçambique 

O nosso país ainda está muito longe de atingir os resultados desejados no que 

se refere às políticas de emprego, apesar de existir uma vasta legislação de 

âmbito nacional tal como os instrumentos internacionais em vigor aos quais 

Moçambique aderiu, incentivando a contratação, manutenção e protecção da 

PPD no mercado de trabalho. Neste contexto, são poucas as empresas que 

cumprem esses dispositivos legais, mesmo a própria Função Pública, onde são 

várias as barreiras legais impostas com vista ao concurso de ingresso e 

provimento de vagas. Por conseguinte, a partir do momento em que o EGFAE, 

no seu artigo 12, alínea d), exige a sanidade mental e capacidade física para 

desempenho de funções na Administração Pública comprovado por certificado 

médico, esta constitui uma barreira legal que um dos nossos entrevistados 

revelou conforme veremos. 

 Não basta só criar leis que não poderão ser cumpridas, é necessário formar 

uma equipa de avaliação e auscultação em torno do grau de cumprimento das 

mesmas. Assim, ao se exigir a Prevenção, a Reabilitação e a Igualdade de 

Oportunidades deve-se procurar a operacionalização e materialização das 

medidas tomadas. Por exemplo, ao falar-se de formação profissional pode-se 

ensinar aos deficientes as habilidades de negócios e noções básicas sobre o 

auto-emprego e modelos de empreendedorismo, como forma de lhes promover 

para uma vida independente. É importante, tanto o sector privado como o 

público, empreenderem esforços no sentido de garantir um emprego e trabalho 

condigno à PPD. Por outro lado, a nível dos distritos temos os chamados sete 

milhões, estes podem também ser canalizados para geração de rendimento para 

as PPD, capacitando e formando-lhes segundo as suas especificidades de 

trabalho no qual estão aptos, sem nos esqueceremos que é nas zonas rurais 

onde há menor oferta de emprego e a infra-estrutura é muito precária. 

O Ministério do Trabalho pode também contribuir bastante na formação 

profissional desta camada populacional. Sendo assim, essa formação poderia ser 

a partir de análise e da avaliação das potencialidades e necessidades de cada 

beneficiário. Segundo SASSAKI uma formação profissional para as pessoas 

com necessidades especiais, deve ser feita a partir da escolha de metodologias e 

conteúdos de ensinamento adequados e adaptados às especificidades e 
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necessidades concretas do grupo alvo. Dai há que ver-se a disponibilidade dos 

recursos, desde os espaços de aprendizagem, materiais, monitorização e 

fiscalização, avaliação e afectação dos formandos ou a promessa de garantia de 

uma ocupação efectiva. Por exemplo, o Ministério Público, que nos termos 

constitucionais assegura a defesa dos indefesos, pode exercer a sua função de 

defesa da legalidade no processo de inclusão das PPD no mercado de trabalho 

fiscalizando, investigando e expedindo recomendações visando o cumprimento 

da reserva de vagas, em defesa do ordenamento jurídico e de um conjunto de 

pessoas que realmente necessitam, para além de realizar palestras educativas 

com vista a evitar-se a discriminação e o preconceito em relação à PPD. 

É necessário haver política complementar de incentivos fiscais/financeiros de 

modo a que os empregadores possam criar mais postos de trabalho, pois num 

país como o nosso, em que a falta de emprego constitui um mal que assola a 

maior parte da população, e quando se trata de uma PPD, já se torna um 

problema grave. 

III. ACESSO E INCLUSÃO DA PPD NO MERCADO DE 
TRABALHO 

De acordo com SASSAKI, a inclusão é um processo onde a sociedade se adapta 

para receber as pessoas com necessidades especiais e ao mesmo tempo estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. Deste modo, ela constitui uma 

manifestação recíproca onde todos participam e têm as mesmas 

responsabilidades. Segundo este autor o termo inclusão refere-se a uma 

modificação da sociedade para que a pessoa com necessidades especiais possa 

desenvolver e exercer a sua cidadania. Neste sentido, diferentemente da 

integração a inclusão não se contenta apenas com esforço da PPD, mas sim de 

toda a sociedade em prol de mudanças e eliminação das barreiras tanto físicas 

como legais, de forma a permitir que a PPD tenha o mesmo tipo de emprego 

como qualquer outra pessoa enquanto estiver capacitada. 

Há que realçar que as legislações enormes a que fizemos referência acima, não 

vão ao detalhe na forma como deve ser o processo de acesso e inclusão da PPD 

no mercado de trabalho. Assim, não existe uma definição legal do que deve ser 

entendido de acesso e muito menos inclusão desta camada de pessoas. É 
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necessário estabelecer-se politicas públicas que incentivem o acesso e a inclusão, 

daí que para BEAREU, a educação seja o primeiro momento para que isso 

aconteça, e esta vai permitir o desenvolvimento de competências para a PPD, 

ou seja, um dado conjunto de conhecimentos, capacidades e aptidões ou 

habilidades e atitudes de que ela deve ser dotada, de forma a ter o mesmo 

performance e desempenho que o de uma pessoa considerada normal. Com 

tudo isto, podemos afirmar que, a volumosa legislação vigente, que protege a 

pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho em Moçambique, 

infelizmente, carece de implementação e efectividade, e convida a uma reflexão 

diante da crescente demanda e carência de políticas públicas indispensáveis e 

eficientes.  

As condições necessárias para que uma PPD esteja incluída no mercado de 

trabalho são várias conforme o tipo de deficiência. Entretanto, a primeira 

preocupação é o próprio acesso ao emprego, daí que vai envolver acessibilidade 

física, educação especial, preparação e adaptação para o trabalho, entre outras. 

Ora, segundo MONTOAM, na mesma perspectiva de SASSEKA, ressalta ainda 

que há uma diferença entre integração e inclusão embora muitas vezes sejam 

vocábulos empregados quase como sinónimos. Assim, segundo este autor, a 

integração seria um processo mais conservador dos mecanismos em vigor já 

que dependeria da adaptabilidade do indivíduo, podendo ele estar integrado a 

um ambiente regular ou a um meio dotado de condições especiais. A ideia da 

inclusão é considerada por MONTOAM como uma alternativa mais radical, 

completa e sistemática que busca o respeito à diversidade, construindo e 

permitindo o acesso ao mercado de trabalho de forma mais justa e equilibrada. 

De facto, trata-se da ideia de que ninguém deve ser excluído, ficando para os 

empregadores a responsabilidade de criarem postos de emprego que vão ao 

encontro das necessidades de cada pessoa no âmbito ao acesso aos concursos 

de provimento de vagas. Assim, CORRER citado por DOVAL, idealiza uma 

sociedade inclusiva ao defender a importância de que as PPD tenham acesso à 

mesma qualidade de vida acessível como qualquer cidadão, ressaltando desta 

forma a importância de que os recursos sejam colocados à disposição de todos, 

possibilitando assim, a realização tanto no plano objectivo quanto no 

subjectivo.  
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3. Análise e Interpretação dos Resultados 

Na nossa pesquisa entrevistamos o administrador de recursos humanos de uma 

empresa que tem as suas representações em todas as províncias do País excepto 

Niassa e Nampula, e que trabalha na área da agricultura e melhoria das 

condições da população no que tange à nutrição. De seguida, entrevistamos sete 

pessoas portadoras de deficiência e distribuídas da seguinte maneira: duas, 

estudantes universitárias, três, da Associação dos Deficientes de Moçambique e 

as restantes duas, alfaiates que trabalham no mercado do Chipamanine e um 

vive no Bairro Patrício Lumumba e é electricista de profissão, actividade que lhe 

tirou uma das pernas e um braço. 

Quanto às entidades ligadas à protecção, acesso e inclusão no mercado de 

trabalho, entrevistamos à Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência 

(ADEMO) e à Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM, Central 

Sindical). As nossas entrevistas procuraram revelar quatro aspectos, a saber: 

problema de acesso ao mercado de trabalho, visão actual do mercado de 

trabalho; visão do mercado para a pessoa portadora de deficiência e formas de 

inclusão. Entretanto, temos dados que os entrevistados consideravam 

importantes para a nossa pesquisa. 

O administrador de recursos humanos da empresa Africare Moçambique, 

“melhorar vidas e construir o futuro” Inácio A. Mavume, informou que a sua 

empresa tem duas pessoas portadoras de deficiência. Uma afecta na Cidade de 

Nampula e a outra na Sede da Empresa, na Cidade de Maputo. O nosso 

entrevistado revelou um aspecto que considera como problema de acesso ao 

mercado de trabalho que é alta de competitividade, sendo assim, só há 

oportunidades para os mais fortes, que dificilmente são as PPD. Em relação à 

visão do mercado para a PPD, o entrevistado destacou três aspectos de inclusão 

(quais?) segundo o qual o mercado para a PPD encontra-se aberto com 

oportunidades para quem possui bom preparo e capacitação profissional, 

destacando também a importância do Ministério da Mulher e da Acção Social e 

das instituições de ensino na formação e encaminhamento profissional e por 

último ele deixou mensagem de encorajamento para as PPD, afirmando que 

actualmente há espaço de trabalho para todos. Entretanto, há que a PPD 

elevarem auto-estima e deixarem de ficar nas ruas à espera de esmola, como tem 

acontecido na maioria de todos os centros urbanos. Quanto “às formas de 
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inclusão”, este só si limitou a dizer que na sua empresa admitiu dois 

trabalhadores portadores de deficiência, um com uma deficiência visual e outro 

com deficiência auditiva. Daí que para ele, no momento de contratação o 

importante é perceber se a pessoa está capacitada para actividade na qual se 

candidata, pois nada vale contratar um deficiente só para cumprir as orientações 

legais, rematou ele.  

 Na OTM central efectuamos a nossa entrevista no departamento dos assuntos 

jurídico-laborais e sociais, aqui para além dos quatro aspectos que tínhamos a 

considerar, procuramos saber qual o papel do sindicato na protecção dos 

direitos da PPD”. O nosso interlocutor que pediu anonimato, afirmou o 

seguinte: 

…. É fundamental a pessoas conhecerem a importância da presença do 

deficiente no mercado de trabalho, cujos direitos são resguardados por lei e 

devem sempre ser respeitados. Nesse contexto, é importante uma reflexão 

acerca da situação dos deficientes, a legislação que os protege e o prejuízo que 

os mesmos vêm sofrendo pela falta de efectividade dessa mesma legislação, 

espero que com a sua pesquisa ajude alguma coisa. Nos últimos dias apareceram 

pessoas com esse tipo de pesquisa, por outro lado, temos dificuldades 

relacionadas com a formação profissional pois o mercado de trabalho exige 

técnicos superiores e médios qualificados. E numa análise geral da ADEMO, 

poucos têm esses requisitos. Mesmo aqui neste centro quase não há 

ferramentas, nem tecnologia moderna para permitir a aprendizagem. 

Olhando para as declarações desta responsável podemos afirmar que, dentre as 

várias soluções das dificuldades de acesso e inclusão da PPD, destaca-se o 

respeito pelos seus direitos, e implementação das normas, que podem incluir 

uma reflexão e debate com toda sociedade e onde a temática em torno da PPD 

verse sobre a sua educação superior e qualificada. Assim, no mesmo sentido 

Shareef Malundah, consultor na área de deficiência e HIV/SIDA em 

Moçambique, revelou, numa entrevista efectuada por Scott Rains, que o que 

tem dificultado a entrada de deficientes no mercado de trabalho é a descrença 

na capacidade profissional destas pessoas, barreiras arquitectónicas das 

empresas, que quase nunca estão preparadas para receber estas mesmas pessoas.  

Importa referir que não preparamos um questionário específico e sequenciado 

para as nossas entrevistadas (PPD). Deixámo-las exprimiremos seus 
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sentimentos em relação ao mercado de trabalho, desde as dificuldades, suas 

limitações, tendências e desafios. No entanto, não descreveremos todos 

depoimentos revelados pelos oito entrevistados, dada a limitação das páginas 

propostas pela pesquisa. Sendo assim, ficam as seguintes declarações, cujos 

nomes são fictícios, a pedido dos entrevistados:  

 …trabalhava numa empresa de prestação de serviços da EDM, onde era 

electricista. Um dia, enquanto estive a electrificar a casa, acho que a EDM tinha 

ligado a energia, aconteceu um acidente que nem mesmo sei explicar. O que é 

certo é que perdi uma perna e um braço e fui despedido sem nenhuma 

indemnização. Meu irmão, assim estou sem emprego porque as pessoas já 

pensam que não tenho capacidade, e assim é só ficarem casa. Mas tenho meus 

filhos que trabalham comigo na zona, porque entendo a área da electricidade, 

por isso quando alguém me pede faço instalações, e aos poucos estou a viver, 

mesmo sem perna e sem braço. 

 Atanásio  

 …quando terminei 12ª Classe tentei arranjar emprego, não deu certo, dois anos 

à procura, até recordo-me uma vez, numa empresa, em que o responsável do 

recrutamento me perguntou por que me estava a candidatar, sendo eu cega? Eu 

disse a ele que para as vagas ali disponíveis tinha capacidade, só que de facto 

acabei por não ser apurada. Finalmente fiquei muito feliz quando entrei na 

UEM, para fazer o curso de Direito, mas tive muita dificuldade, por isso 

abandonei o Direito e fui para a Sociologia, porque muita gente me aconselhou 

que o Curso de Direito seria difícil por requerer a consulta de artigos, quando 

eu sou totalmente cega. O importante agora é fazer o meu curso, sei que o 

mercado de trabalho será difícil, as pessoas até me perguntam porque estou a 

estudar, e como vou trabalhar. 

 Antonieta  

 Já Estou aqui há mais de dois anos como alfaiate mas muitas vezes não 

tenho tido clientes, pensam que o facto de eu não ter uma das pernas não posso 

costurar bem…até que uma vez tentei ser servente no MINAG,, mas o meu 

irmão disse-me que estavam a pedir atestado médico, e que a situação não seria 

favorável… 

Aleque 
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…como vou procurar emprego, se os chapas andam muito cheios, para além de 

que não há uma rampa em que eu possa subir com o meu carinho? Mesmo aí 

nas ruas não há espaço para passar com cadeira de rodas…por isso às vezes só 

venho aqui à Associação, também por ser perto da minha casa, só para pedir 

alguma coisa para comer… 

Alima 

 Analisando os depoimentos acima feitos pelos nossos entrevistados, em 

geral podemos dizer que existem algumas barreiras legais e sociais de acesso e 

inclusão no mercado de trabalho para a PPD. Os depoimentos revelam que o 

preconceito, a discriminação, o estigma, a falta de respeito pelos direitos 

humanos, a falta de reserva de vagas para a PPD, constituem grandes entraves 

no que concerne ao acesso e inclusão no mercado de trabalho para a PPD. Ora 

vejamos, ao se exigir Certificado médico para os concursos da função pública, 

muitas vezes as entidades responsáveis na emissão, não fazem nenhum exame 

médico, bastando verificar que a pessoa é portadora de qualquer tipo de 

deficiência para consideram que a mesma não tem aptidão para o cargo em que 

pretende concorrer. Assim, de acordo com o Presidente de ACAMO José 

Diquissone Tole, entrevistado por Rui António Manuel, é da opinião de que a 

abordagem da problemática da deficiência, seja no mercado de trabalho ou em 

qualquer vertente social deve e tem de ser mais positiva em termos de direitos 

humanos. Dai que a opção seja não alimentar dicotomias (deficiente, não 

deficiente), mas superá-las, avançando com alternativa das necessidades 

individuais, ou melhor, das necessidades educativas especiais. 

 Num outro desenvolvimento aquele académico, que por sinal é portador de 

deficiência, disse que diminuir preconceito é fundamental para que se possa 

contribuir no acesso e na inclusão da PPD na sociedade e no mercado de 

trabalho em particular. Sendo assim, todas essas medidas devem ser 

dimensionadas com uma ampla informação nos meios de comunicação social, 

filmes didácticos, programas de rádio e de televisão, colunas em jornais, 

seminários aos empregadores, cursos de sensibilização do ensino secundário, 

etc., havendo assim uma ampliação de formação ao público em geral. No final 

da entrevista ele acrescentou que tais acções de informação serão insuficientes 

se não se criar uma atitude anti-segregacionista, facilitando a contratação da 
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mão-de-obra sem nenhuma distinção de que este tem aquela deficiência e será 

incapaz de desenvolver tal actividade. 

 Estudos demonstram que em qualquer actividade este grupo social pode 

trabalhar. "Basta dar-lhes as condições necessárias e acreditar nas suas 

potencialidades".Por outro lado, referem os psicólogos que um deficiente não é 

o pior nem o melhor que as outras pessoas. Assim, quanto às medidas 

consideradas necessárias para reverter e procurar minimizar tais dificuldades, os 

aspectos considerados são: necessidade de fiscalização acerca do cumprimento 

das leis, o que permitiria penalizar com pesadas multas em dinheiro aos 

empregadores que pautam pelas condutas de discriminação de acesso e inclusão 

no mercado de trabalho às PPD, criação de instituições voltadas à capacitação 

profissional, divulgação da legislação existente que protege à PPD sobre a sua 

empregabilidade, oportunidade aos empresários de conhecerem as capacidades 

laborais destas pessoas, a disponibilidade de recursos tecnológicos adaptados ao 

ambiente de trabalho. 

Conclusão 

Após a explanação em torno do tema que nos propusemos abordar, importa 

realçar que no início das nossas considerações, de uma forma geral, o problema 

que suscitou a nossa pesquisa foi: Que desafios e tendências devem ser 

observadas na ordem jurídica moçambicana com vista ao acesso e inclusão da 

Pessoa Portadora de Deficiência no mercado de trabalho? 

Neste sentido, chegamos às seguintes conclusões: primeiro é fundamental a 

eliminação das barreiras tanto legais como sociais, porém, o grande desafio para 

quem lida com o mercado de trabalho cinge-se na remoção de obstáculos e na 

criação de estímulos que por sua vez venham levar as empresas e o próprio 

Estado a se interessarem pela contratação de portadores de deficiência. 

Entretanto, impõem-se outros desafios nomeadamente: superar os preconceitos 

e a consequente estigmatização que as PPD carregam, cuja existência é uma das 

barreiras ao seu ingresso no mercado de trabalho; Superar o despreparo das 

empresas e da própria função pública que é o maior empregador do País em 

lidar com uma lógica inclusiva mais voltada à diversidade e com novos 

conceitos do que vem a ser desempenho e eficiência. 
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Também há que superar o desemprego que provoca uma intensa competição 

entre os profissionais disponíveis no mercado de trabalho, entre os quais estão 

as PPD, bem como a falta de acesso à educação, da existência das vagas, da 

mobilidade, criando postos de emprego liberais e independentes, seja 

individualmente ou em forma associativa. 

Superar as dificuldades impostas pela falta de politicas públicas efectivas de 

acesso e inclusão no mercado de trabalho e pela existência de leis que nunca são 

postas em prática e operacionalizadas, deixando de lado as politicas públicas 

precárias, de forma a empreender esforço individual através de iniciativas 

próprias e por último criar uma equipe institucional, formada pelo Governo, 

Ministério Público, Assembleia da República e as várias agremiações da 

sociedade civil que protegem a pessoa portadora de deficiência no acesso e 

inclusão ao mercado de trabalho. 

No que tange às tendências verificamos que o sector privado e os empregadores 

em geral sempre argumentam que as PPD não estão preparadas, seja 

fisicamente, profissionalmente ou psicologicamente, para enfrentar e exercer a 

maior parte das actividades e serviços prestados na maior parte de todos os 

postos de trabalho. Também como tendências temos a proliferação de várias 

organizações não-governamentais (ONG) que de um modo geral contribuem 

no acesso e inclusão da PPD no mercado de trabalho. Todavia a sociedade civil 

envereda por mecanismos como dar esmola, ou oferta de subsídios, o que 

diminui bastante, o grau de preocupação e interesse da PPD aceder ao mercado 

de trabalho. Por outro lado, temos o governo, que tem estado a intervir mais na 

protecção, e na melhoria das condições de acesso e inclusão das pessoas 

portadoras de deficiência vítimas de guerra, ficando os outros marginalizados. 

De notar que uma das maiores tendências da actualidade é de as PPD estarem 

empregadas em locais insignificantes e a realizar tarefas consideradas de 

pequeno interesse, ou actividades pouco rentáveis como alfaiate, etc. Por outro 

lado, é através de associativismo que as PPD procuram solucionar certos 

desafios. 
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Recomendações 

Como recomendações do nosso estudo, apresentamos:  

Ao Estado 

• Necessidade de actualização e de criação de instituições voltadas à 

capacitação profissional; 

• Divulgação da legislação existente sobre a protecção da PPD no 

mercado de trabalho; 

• Adopção de medidas vinculativas e coercivas sobre a obrigatoriedade 

dos empresários de conhecerem as capacidades laborais da PPD; 

• Disponibilidade de recursos tecnológicos adaptados ao ambiente de 

trabalho, por exemplo. Que existam chapas e edifícios com rampas que 

permitam com que a PPD circule na cidade, e tenha acesso à 

informação acerca da existência de vagas; 

• Que exista um órgão competente e, em nossa opinião, o Ministério 

Público como responsável pela fiscalização e monitorização acerca do 

grau do cumprimento, efectivação, e operacionalização da legislação e 

politicas públicas vigentes que protegem e garantem o direito ao 

trabalho à PPD. Tanto pelo sector privado como o publico, 

confrontando os seus enfoques e princípios com a legislação 

internacional de defesa de direitos humanos como forma de eliminar 

contradições e barreiras que estas possam colocar no acesso e inclusão 

da PPD no mercado de trabalho; 

• Que o sistema de reserva de quotas previstas na EPPDFP seja alargado 

nas vagas existentes no sector privado e tenha uma efectivação plena, 

visto que o sistema ainda não tem aplicação pratica. Assim, há que dar 

isenções fiscais, aquisições preferenciais ou outras modalidades de 

assistência técnica ou financeira a empresas que empreguem 

trabalhadores portadores de deficiência. Desta feita, o Estado estará a 

promover o emprego de pessoas com deficiência no sector privado 

através de políticas e medidas apropriadas que poderão incluir 

programas de acção positiva, incentivos e outras.  
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Aos empregadores  

• A proposta é que passe um processo de sensibilização, conscientização 

e revisão dos seus princípios, suas crenças, e valores no sentido de 

respeitarem os direitos humanos da PPD, promovendo uma 

transformação em sua lógica e no seu modo de ver o desempenho da 

PPD. Sendo assim, poderiam realizar projectos conjuntos entre 

empresas e entidades ligadas às questões da PPD, e práticas voltadas ao 

acesso e inclusão no mercado de trabalho com partilha de ideias, saberes 

e práticas, e ainda planeamento de acções e estudo das potencialidades 

em que as PPD poderiam melhor ser aproveitadas; 

• Que se criem postos de trabalho adaptáveis às especificidades de cada 

deficiência e revisitar a questão do acesso aos edifícios através da 

construção de rampas de acesso. 

• A Sociedade em geral: 

• Consciencialização para as capacidades de trabalho das pessoas com 

deficiência;  

• Incentivo aos meios de comunicação social para que apresentem uma 

imagem positiva das pessoas com deficiência e, por último, capacitar as 

pessoas com deficiência, divulgando os seus direitos e deveres a que 

estão sujeitas enquanto cidadãos de pleno direito através do papel das 

várias agremiações e organizações de defesa dos Direitos Humanos.  

• E, no geral, a necessidade de eliminação de barreiras físicas, legais, 

sociais, arquitectónicas e de todo tipo de discriminação de forma a 

teremos uma sociedade mais inclusiva e justa e que respeita os 

fundamentos de um Estado de Direito na garantia dos direitos 

fundamentais de todos cidadãos. 
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INTRODUÇÃO 

Os direitos humanos, nos dias de hoje, são entendidos como um instrumento 

indispensável na promoção da dignidade humana.  

Apresente dissertação tem como tema: “As Obrigações do Estado 

Moçambicano na garantia e o acesso aos serviços de saúde por parte das 

pessoas com deficiência”, e a sua escolha teve como alicerce a extrema 

importância que o mesmo tem., visto que encontra-se intrinsecamente ligado a 

um direito humano  - saúde com assento constitucional nos arts. 89º e 116º, 

cuja fruição é conditio sinequanon para a efectivação de outros direitos 

inerentes ao próprio homem. Por exemplo, o direito à vida previsto no art.40º 

da CRM, que possibilita ao indivíduo não só a realização das suas aspirações e a 

satisfação das suas necessidades como também, encontra-se relacionado com as 

pessoas com deficiência. Não obstante o Estado moçambicano prever, no seu 

ordenamento jurídico, mecanismos para efectivar e assegurar ao cesso aos 

serviços de saúde, a realidade demonstra que tal efectivação não se faz sentir 

não só no acesso a esses serviço, mas também a diversos outros. Espero que de 

algum modo este trabalho contribua para que se olhe para essas pessoas, pois 

apesar de elas serem deficientes, não deixam de ser pessoas, e como tal 

constituem o povo que é um dos elementos do Estado moçambicano. 

Por último, a outra razão da escolha do tema é a aquisição de conhecimentos 

necessários, e compartilhar com os demais os resultados da minha pesquisa 

acerca da protecção legal e o acesso aos serviços de saúde por parte das pessoas 

com deficiência. 

Esta dissertação será elaborada fundamentalmente a partir da metodologia de 

pesquisa bibliográfica, bem como da consulta de alguns sítios da internet e da 

realização de entrevistas com vista à colecta de informação necessária que 

permita uma abordagem clara e precisa do tema em análise, e para responder à 

questão relacionada com a existência ou não da efectivação das obrigações do 

Estado visando concretizar o acesso aos serviços de saúde àquela camada social, 

cujo objectivo geral é compreender quais são as obrigações do Estado 

decorrentes da protecção de direitos humanos; e específico, perceber em que 

moldes o Estado Moçambicano assegura o acesso aos serviços de saúde.  
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Para tal, a presente dissertação aborda: a questão ligada às obrigações do Estado 

na garantia do Direito à Saúde às Pessoas com Deficiência (1), o Acesso aos 

Serviços de Saúde por Parte de Portadores de Deficiência e do Princípio da 

Igualdade (2), as Formas de organização da Prestação dos Cuidados de Saúde 

(3), onde, de entre vários aspectos abordar-se-á a questão relacionada com os 

obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência, e por fim a conclusão e 

as recomendações.  

I. AS OBRIGAÇÕES DO ESTADO MOÇAMBICANO NA 
GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

As ideias internacionalmente aceites das várias obrigações engendradas pelos 

Direitos Humanos indicam que todos os direitos tanto civis e políticos, como 

os direitos económicos, sociais e culturais geram pelo menos quatro níveis de 

obrigações para um Estado, nomeadamente: respeitar, proteger, promover e 

cumprir esses direitos. Este entendimento, também foi tido pela jurisprudência 

assente na Comissão Africana, no caso “Centro de Acção de Direitos Sociais e 

Económicos (SERAC) e Outros vs Nigéria”. 

Aquelas obrigações aplicam-se universalmente a todos os direitos e implicam 

uma combinação de deveres positivos e negativos que se encontram 

relacionados com a actividade mediadora do Estado ou de poderes públicos, 

bem como com a inércia destes para efectivação dos direitos, pois alguns deles 

podem ser exercidos mediante a actuação ou inércia do Estado, por exemplo, 

para que se realize o direito à saúde (art. 89º da CRM), é necessário que haja 

uma actuação do Estado com esse fim, através da construção de hospitais, 

postos e centros de saúde, formação de médicos, técnicos de medicina e 

enfermeiros, bem como a disponibilização de medicamentos; enquanto para se 

efectivar o direito à liberdade de escolha de trabalho não é necessária a sua 

intervenção, cabendo apenas a vontade do cidadão para a sua concretização. 

A obrigação de respeitar os Direitos Humanos implica que o Estado deverá 

abster-se de interferir no usufruto de todos os direitos fundamentais ou, no 

entendimento do Prof. Manfred Nowak, ao Estado é interdita qualquer 

intervenção no sentido de limitar os direitos, e no caso em concreto o direito a 
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saúde, por exemplo, através da não disponibilização de medicamentos, 

eliminação das barreiras que impossibilitem o acesso aos serviços de saúde às 

pessoas com deficiência e, consequentemente, a ausência do pleno gozo do 

direito a saúde. 

A obrigação de cumprir com este dever, impõe que o estado tome medidas 

legislativas, administrativas, judiciais e práticas para assegurar que os direitos 

sejam implementados na maior extensão possível; Moçambique cumpre com 

esta obrigação na medida em que possui no seu ordenamento jurídico, de entre 

outras, medidas legislativas que versam sobre o direito à saúde e o respectivo 

acesso, como sejam: a Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa 

portadora de deficiência e o respectivo Protocolo Facultativo, ratificados pela 

Resolução nº29/2010, de 31 de Dezembro, e pela Resolução nº30/2010, de 31 

de Dezembro, respectivamente; a Politica para a Pessoa Portadora de 

Deficiência, Plano de Acção na Área de Deficiência; a obrigação de proteger os 

direitos humanos impõem uma acção positiva do Estado, por meio de 

legislação e de providência de recursos eficazes com objectivo de evitar 

violações dos direitos humanos por outros sujeitos. A protecção geralmente 

implica a criação e manutenção de uma atmosfera ou de um quadro por meio 

de uma acção combinada de instrumentos legais para que os indivíduos sejam 

capazes de realizar livremente os seus direitos e liberdades. Isto permite a 

promoção do usufruto dos Direitos Humanos, daí que o Estado deve assegurar 

que os indivíduos sejam capazes de exercer os seus direitos e liberdades. 

Moçambique tem um Regulamento de Construção e Manutenção dos 

Dispositivos Técnicos de Acessibilidade, Circulação e Utilização do Sistema dos 

Serviços Públicos para a Pessoa Portadora de Deficiência ou de Mobilidade 

Condicionada, aprovado pelo Decreto nº53/2008, de 30 de Dezembro, que tem 

como âmbito, nos termos do art 2, nº2, alb), os hospitais, centros de saúde, 

maternidades, clínicas, postos médicos em geral, e farmácias, visando 

proporcionar a acessibilidade, isto é, as condições de alcance e utilização com 

segurança e autonomia, dos sistemas de serviço e lugares públicos, espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos e das edificações, por pessoas com 

deficiência física ou com mobilidade condicionada, ao abrigo do art. 1 al. a), do 

mesmo Regulamento. Ademais, a Recomendação Geral n. 5, do Comité de 

Direitos Humanos da ONU estabelece, com relação às pessoas portadoras de 

deficiência, no item 34, que “o direito à saúde física e mental implica também o 
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direito a ter acesso aos serviços médicos e sociais – incluindo os aparatos 

ortopédicos e o benefício dos referidos serviços, para que as pessoas portadoras 

de deficiência possam ser autónomas, evitando-se outras deficiências, e a 

promoção da sua integração social”. 

As obrigações supra mencionadas são inerentes aos Estados quando estes 

assumem compromisso relativamente aos instrumentos atinentes à matéria de 

Direitos Humanos, portanto o Estado Moçambicano, perante esses 

instrumentos, tem essas obrigações. 

O Estado Moçambicano, nos termos do art. 125,º n.º 4 da CRM, promove uma 

política que garante: a reabilitação e integração dos portadores de deficiência; a 

prioridade de atendimento dos cidadãos portadores de deficiência pelos serviços 

públicos e privados; e a facilidade de acesso a locais públicos. E nos termos do 

art. 89º, in fine, tem “o dever de promover e defender a saúde pública”, bem 

como, promover a extensão da assistência médica e sanitária e igualdade de 

acesso de todos os cidadãos ao gozo do direito à saúde, art.116º n.º4 da CRM, 

portanto, ao Estado, através do Governo cabe a obrigação de criar condições 

para garantir e efectivar o direito à saúde dos portadores de deficiência, previsto 

nos arts. 37º ex vi 89º. 

Contudo, apesar de o Estado Moçambicano ter, diversos instrumentos legais e 

políticas relacionadas com a protecção dos direitos das pessoas com deficiência, 

incluindo o direito à saúde, cumprindo e assumindo as obrigações decorrentes 

das mesmas com vista a garantir aquele direito às pessoas com deficiência, 

coloca-se a questão de se saber se o Estado efectiva o direito à saúde das 

pessoas com deficiência e o seu respectivo acesso. Para tal falemos do acesso 

aos serviços de saúde por parte das pessoas com deficiência, e de seguida das 

Formas da Organização da Prestação dos Cuidados de Saúde. 
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II. O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR PARTE 
DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E O PRINCÍPIO 

DA IGUALDADE 

Anão discriminação, juntamente com a igualdade perante a lei, constitui um 

princípio básico e geral para a protecção dos Direitos Humanos. O princípio da 

igualdade requer que os Estados realizem acções positivas ou proctetivas a fim 

de diminuir ou eliminar as condições que causem ou que ajudem a perpetuar a 

discriminação. 

O processo de violação dos Direitos Humanos alcança prioritariamente os 

grupos vulneráveis, daí que a efectiva protecção dos Direitos Humanos 

demanda não apenas as políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a 

grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas preferenciais da exclusão. Isto 

é, a implementação dos Direitos Humanos requer a universalidade e a 

indivisibilidade desses direitos, acrescidas do valor da diversidade. Torna-se 

insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstracta. Faz-se 

necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto na sua 

particularidade e peculiaridade. Deste modo, as pessoas portadoras de 

deficiência, entre outras categorias vulneráveis, devem ser vistas nas 

especificidades e peculiaridades de sua condição social. Ao lado do direito à 

igualdade, surge o direito à diferença, pois este é importante para assegurar o 

tratamento especial. 

Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção de igualdade: 

igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei”; igualdade 

material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva enquanto 

reconhecimento de identidades.  

Este princípio encontra-se estabelecido no art.35º da CRM, que também orienta 

a Política para a Pessoa Portadora de Deficiência, ponto 1.3 e 4.1. 

O art. 5º da CDPPD estabelece que os Estados - Partes, (Moçambique é parte 

da Convenção), deverão proibir qualquer discriminação por motivo de 

deficiência e garantir às pessoas com deficiência igual e efectiva protecção legal 

contra a discriminação por qualquer motivo. E deverão adoptar todas as 
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medidas necessárias para assegurar que a adaptação razoável seja provida, 

acelerando a efectivação da igualdade das pessoas com deficiência. E, o art. 12º 

estabelece que os Estados Partes, reconhecem que as pessoas com 

deficiência/incapacidades têm capacidade legal em igualdade de condições com 

as demais pessoas em todas as formas de vivência, tal facto se repercute no art. 

37º da CRM. 

O usufruto do direito à saúde é vital para todos os domínios da vida e do bem-

estar de uma pessoa, e é crucial para a concretização de todos direitos humanos 

e liberdades fundamentais. Deste modo, toda a pessoa com deficiência deve ter 

o direito a desfrutar o mais elevado nível de saúde que conduza ao 

aproveitamento de uma vida digna, pois o usufruto do direito à saúde garantirá 

a concretização de todos os direitos humanos, tais como: o gozo do direito à 

vida e à integridade física e moral, direito à liberdade de locomoção o direito ao 

trabalho, o direito à educação, o direito à liberdade de expressão, etc. O art. 25º 

CDPPD reforça o direito dessas pessoas em alcançar um alto padrão de 

cuidados com a saúde, sem discriminação. Assim o acesso às instalações, bens e 

serviços de saúde devem ser acessíveis a todas as pessoas, incluindo os 

portadores de deficiência, sem discriminação. 

Ademais, o art.9º n.º 1 al. a) da CDPPD estabelece que a fim de possibilitar às 

PPD viver com autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da 

vida, os Estados deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o 

acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, 

ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias 

de informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações 

abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como na rural. Estas 

medidas deverão incluir a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras 

à acessibilidade, deverão ser aplicadas, entre outros, a edifícios, estradas, meios 

de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive instalações 

médicas. 

Segundo Paulino Rocha, o acesso aos serviços de saúde é efectivado através da 

implementação, avaliação e monitoria do Plano Nacional de Acção na Área de 

Deficiência (2006-2010) que procura materializar o princípio constitucional da 

universalidade e igualdade, garantindo o respeito dos direitos de todos os 

cidadãos moçambicanos, especialmente das PPD, com vista à redução das 
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desvantagens específicas que este grupo tem em relação aos demais cidadãos e à 

sua integração social. 

III. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE 

O direito à saúde contém elementos, os quais para a precisa realização, 

dependem das condições particulares de cada Estado, nomeadamente: a) 

Disponibilidade: funcionamento satisfatório do sistema público de saúde, as 

protecções à saúde, assim como os programas de saúde, devem ser disponíveis, 

em quantidade suficiente à capacidade do Estado. b)Qualidade: as instalações, 

bens e serviços de saúde devem ser cientificamente apropriados e com boa 

qualidade. 

O maior provedor de serviços de saúde em Moçambique é o Ministério da 

saúde, complementado por cerca de 112 ONGs que prestam serviços nesta 

área. O sector de saúde em Moçambique obedece a uma estrutura político-

administrativa, e é composto por três níveis: Central, Provincial e Distrital, cujas 

funções permitem a prestação de cuidados de saúde à população moçambicana. 

O Nível Central é um órgão orientador, pois realiza funções de definição de 

políticas, normas, regulamentos, etc, sendo neste nível onde é feita a 

planificação estratégica do sector como um todo, e são delineadas as principais 

estratégias do sector que servirão de orientação para a planificação provincial e 

distrital. Neste nível encontra-se centralizada a gestão financeira de bens de 

capital como os grandes investimentos na rede secundária, terciária e 

quaternária, aprovisionamento de transporte, equipamento bem como as 

despesas com medicamentos. É de referir, que esta centralização da gestão de 

fundos tem a sua razão de ser, pois na prática, a concentração é apenas aparente 

pois são acções de carácter específico (ex: medicamentos, equipamento 

médico), que carecem de uma actuação acertada e atempada por pessoal 

qualificado para que se garanta o aprovisionamento dos mesmos a todos níveis. 

De realçar que estas funções exercidas pelo nível central têm o seu, impacto nos 

níveis provincial e distrital.  

O nível provincial realiza funções de planificação provincial tendo em linha de 

conta as orientações estratégicas definidas centralmente, mas adequando-as à 
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situação real local. Neste nível, são coordenadas as actividades de saúde dos 

distritos, através de planos anuais com metas estabelecidas para os vários 

programas prioritários. Este nível garante a armazenagem e distribuição de 

materiais e medicamentos para toda a rede sanitária da província e garante que 

sejam cumpridas as normas e regulamentos definidos centralmente.   

O Nível Distrital constitui a entidade implementadora dos planos concebidos a 

nível distrital de acordo com as prioridades definidas pelo sector e 

harmonizados com o nível provincial. O distrito, através da sua rede sanitária, 

permite a prestação de cuidados de saúde primários às comunidades mais 

recônditas, fornecendo igualmente uma atenção diferenciada nas sedes distritais. 

À luz do nº 1 do art.116º da CRM,“A assistência médica e sanitária aos cidadãos 

é organizada através de um SNS que beneficie todo o povo moçambicano.”O 

Sistema de Saúde em Moçambique inclui o do sector público, o sector privado 

com fins lucrativos, e o do sector privado com fins não lucrativos. Destes, até 

agora, o sector público que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) constitui o 

principal prestador de serviços de saúde à escala nacional. 

O SNS está organizado em quatro níveis de atenção: nível primário, nível 

secundário, nível terciário, nível quaternário.  

A política de saúde em vigor reconhece o papel do sector privado na prestação 

de cuidados aos cidadãos. De acordo o MISAU, a prestação de cuidados pelo 

sector privado com fins não lucrativos é feita essencialmente pelas ONGs 

estrangeiras e associações, tais como, ADEMO, ACAMO, ADESU, 

ADEMIMO, AJODEMO e outras associações representadas pelo FAMOD. As 

ONGs nacionais estão a desenvolver-se paulatinamente e executam 

essencialmente programas de saúde comunitária nas áreas de prevenção, 

controlo da doença e de educação e informação.  

O MISAU, a todos os níveis, definiu as áreas prioritárias que carecem de 

reforço e coordena actividades das ONGs, para garantir a efectividade e 

qualidade dos serviços prestados à população. 

De acordo com o último Recenseamento Geral da População e Habitação, 

realizado em 2007, existem em Moçambique cerca de 475,011 pessoas 

portadoras de deficiência, distribuídos em 98,290 e 376,721, na zona urbana e 

rural, respectivamente; e a principal causa dessas deficiências é a doença. 
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Existem 11 Hospitais Centrais e Provinciais, 43 Hospitais Rurais e Gerais, 1047 

Centros de saúde e 292 Postos de Saúde. Assim, pode-se dizer que grande parte 

das deficiências em Moçambique são preveníveis, porém isto não acontece 

devido à escassez ou inadequados serviços sanitários.  

As unidades sanitárias estão distribuídas de forma desigual apesar de esforços 

do Governo para reduzir a iniquidade em cobertura entre províncias. Ademais, 

os serviços de saúde disponíveis e acessíveis continuam ainda insuficientes para 

fazer face às necessidades da população, pois apenas 50% tem acesso a um nível 

aceitável de cuidados de saúde e somente 36% da população têm acesso a 

cuidados de saúde num raio de 30 minutos das suas casas. No entanto, é de 

referir que cerca de 30% da população não tem possibilidade de aceder a 

qualquer tipo de serviços de saúde. Deste modo a distribuição geográfica 

desigual das unidades de saúde, infra-estruturas pobres, falta de um sistema de 

referência adequado, falta de recursos humanos capacitados a diferentes níveis, 

assistência técnica insuficiente e uma mão-de-obra cujas técnicas e 

competências não foram adaptadas às necessidades variáveis dum sistema de 

saúde abrangente, estão a afectar o acesso universal aos cuidados de saúde. A 

ADEMO também considera que em Moçambique existe uma má distribuição 

dos serviços de saúde, o que põe em causa o seu acesso, para além de tal 

constituir um perigo para o usufruto do direito à saúde. 

O MISAU e o Governo, segundo Paulino Rocha, intervêm nos serviços de 

saúde, visando contribuir na assistência integral à saúde, através de programas 

que lidam com a deficiência, estando a coordenação da sua implementação a 

cargo do MMAS, nos termos do art.20º do Regulamento Interno do Ministério 

da Mulher e Acção Social; intervêm ainda, através de tratamento (atribuição de 

medicamentos e reabilitação) e meios de compensação (próteses, orteses, 

cadeiras de rodas, calçados ortopédicos, próteses auditivas, óculos, etc.). 

Ademais, o MMAS, tem um o programa designado Atendimento Baseado na 

Comunidade (ABC) para Pessoas Portadoras de Deficiência, a partir do ABC, o 

sector da Acção Social passou a coordenar as acções no campo do atendimento 

deste segmento da população, encontrando-se como principais intervenientes 

instituições governamentais, organizações da sociedade civil, (especialmente as 

associações de pessoas portadoras de deficiência) e organizações internacionais. 

O MISAU, possui um programa de Reabilitação Baseada na Comunidade 
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(RBC), os programas supra mencionados, ABC e RBC, realizam actividades nas 

comunidades tendo em vista a divulgação dos serviços de saúde, e nos casos em 

que não há hospital no local onde a pessoa alvo residente, estes programas 

prevêm a existência de pessoas capacitadas para a prestação do atendimento 

médico ao domicílio da PPD. 

Apesar de o Estado ter estratégia de actuação no âmbito do SNS atrás referida, 

as pessoas com deficiência são defrontadas no seu quotidiano com diversos 

obstáculos, os quais variam conforme a deficiência de cada cidadão. 

3. Obstáculos Assistidos pelas Pessoas Portadoras de 
Deficiência no Acesso à Saúde 

O art.9,º n.º 1, al. a) da CDPPD estabelece que a fim de possibilitar às PPD 

viver com autonomia e participar plenamente em todos os aspectos da vida, os 

Estados deverão tomar medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos 

ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como na rural. Estas medidas, 

deverão incluir a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à 

acessibilidade, deverão também ser aplicadas, entre outros, a edifícios, estradas, 

meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive 

instalações médicas.  

O acesso à saúde engloba uma série de questões tais como a acessibilidade aos 

serviços e da capacidade de comunicar com os profissionais de saúde 

envolvidos.  

É necessário realçar que para as mulheres portadoras de deficiência a 

desigualdade estrutural é reforçada pela desigualdade de género. 

Atendendo às espécies de deficiência, auditiva (a), visual (b), mental (c) e física 

(d), far-se-á, casuisticamente, a análise dos obstáculos assistidos pelas PPP. 
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3.1. Obstáculos assistidos pela Pessoa Portadora de 
Deficiência Auditiva 

Todas as pessoas que com deficiência auditiva têm o mesmo direito de acesso 

às facilidades, como as demais pessoas. Portanto, todas as instalações de 

serviços médicos em benefício dos pacientes ou funcionários, devem ser 

acessíveis a todos os pacientes e funcionários, não apenas àqueles com audição 

normal. A não criação de acesso equitativo a essas instalações, à pessoa com 

deficiência auditiva pode constituir uma discriminação, o que viola o princípio 

da igualdade, previsto no art.35 da CRM. 

Segundo a ADEMO, o maior obstáculo enfrentado pelas pessoas portadoras de 

deficiência auditiva no acesso à saúde é a comunicação quando estas se dirigem 

aos centros de saúde e/ ou hospitais, visto que os médicos não têm a noção da 

língua de sinais, o que dificulta em larga medida a comunicação e 

consequentemente o diagnóstico e tratamento das doenças que porventura 

tenham.  

3.2. Obstáculos Assistidos pela Pessoa Portadora de 
Deficiência Visual 

 Em relação aos cuidados de saúde, a ADEMO considera que as principais 

dificuldades para as pessoas cegas são o acesso à informação e às instalações e 

serviços. 

• Acesso à informação 

Muita informação de um tipo efémero, sobre os recursos da comunidade, 

campanhas específicas, etc., é divulgada através de boletins e brochuras em 

consultórios médicos, clínicas e centros comunitários de saúde. A existência 

desta informação, muito menos o seu conteúdo, permanece desconhecida para 

as pessoas cegas, a não ser nos casos em que ela é especificamente levada ao seu 

conhecimento. Apenas uma pequena fracção desta informação está sempre 

disponível em formatos alternativos acessíveis às pessoas com deficiência de 

impressão, isto é em Braille; Materiais de referência médica e afins raramente 

estão disponíveis em formatos alternativos, seja para a aquisição a título 

oneroso ou gratuito, o que viola o disposto no art. 9,º n. 2, al. d) da CDPPD. 
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• Acesso às instalações e serviços 

Além do acesso à informação, os portadores de deficiência visual são 

continuamente confrontados com obstáculos relativos ao acesso ao ambiente 

físico e social. 

3.3. Obstáculos assistidos pela Pessoa Portadora de 
Deficiência Mental 

No que tange aos portadores de deficiência mental no acesso a saúde, 

considerar-se-ão como dois grandes obstáculos os seguintes: 

• Dificuldades significativas em viajar para os serviços de saúde devido a 

qualquer doença ou os efeitos colaterais da medicação. Isto é 

particularmente problemático em áreas remotas e rurais, onde o 

transporte público é escasso ou mesmo inexistente.  

• Barreiras de comunicação, pois estes também podem ter dificuldade em 

absorver informações complexas devido à doença e/ou efeitos 

colaterais de medicamentos, o que pode afectar na compreensão da 

doença, adesão ao tratamento e acompanhamento da sua saúde.  

3.4. Obstáculos assistidos pela Pessoa Portadora de 
Deficiência Motora/física  

O Estado Moçambicano tem um Regulamento de Construção e Manutenção 

dos Dispositivos Técnicos de Acessibilidade, Circulação e Utilização do Sistema 

dos Serviços Públicos para a Pessoa Portadora de Deficiência Física ou de 

Mobilidade Condicionada, aprovado pelo Decreto nᵒ53/2008, de 30 de 

Dezembro. A alínea a), do art.1º do Decreto, define “acessibilidade como a 

possibilidade de alcance e utilização com segurança, autonomia, dos sistemas de 

serviço e lugares públicos, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos e das 

edificações, por pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade 

condicionada”. Porém, as PPD Motora deparam-se com os seguintes 

obstáculos no acesso aos serviços de saúde:  
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• Acesso complicado aos transportes, devido à sua condição física; 

• Ausência de ajuda técnica nos produtos, instrumentos, equipamentos ou 

tecnologia adaptados ou especialmente projectados para melhorar a 

funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 

• Dificuldades no acesso aos edifícios públicos e privados por causa de 

barreiras físicas, tais como degraus, declividade do local e falta de 

estacionamento, portas estreitas e falta de espaço de circulação; 

• Custos maiores em relação às outras pessoas, por causa da sua 

deficiência (equipamentos, modificações em veículos que os podem 

ajudar a dirigirem-se aos serviços de saúde, etc.); 

• Discriminação significativa no acesso aos serviços de saúde, apesar de 

existir legislação que proíbe.  

• Inexistência de lugares reservados nas unidades sanitárias, onde as 

pessoas portadoras de deficiência possam aguardar enquanto esperam o 

tratamento;  

• Falta de habitação acessível, segura e adequadamente projectada é uma 

questão crítica para as pessoas com deficiência física;  

Conclusão e Recomendações 

Os Direitos Humanos são imprescindíveis para uma vida digna, assim, ser 

pessoa é condição para ser titular desses direitos, independentemente da raça, 

sexo, cor, língua, deficiência e outras situações.  

Findo o trabalho, no que diz respeito às obrigações do Estado Moçambicano na 

garantia do Direito à Saúde às Pessoas com Deficiência, conclui-se que o 

Estado tem vários instrumentos legais que possibilitam formalmente a inclusão 

das pessoas com deficiências. Porém, constata-se o incumprimento efectivo dos 

mesmos, pois no que tange ao acesso aos serviços de saúde às pessoas com 

deficiência, são vários os obstáculos, visto que as suas limitações são maiores 

quanto a inadaptação do ambiente em que buscam a efectivação desse direito.  
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Por outro lado, há discriminação significativa no seu acesso apesar de existir 

legislação que proíbe; as pessoas com deficiência são confrontadas também com 

dificuldades no acesso à informação, instalações e serviços, assim como na 

comunicação, principalmente as pessoas com deficiência auditiva, quando estas 

se dirigem aos centros de saúde e/ ou hospitais, visto que os médicos não tem a 

noção da língua de sinais, o que dificulta em larga medida a comunicação e 

consequentemente o diagnóstico e tratamento das doenças que porventura 

tenham. 

Deste modo, com vista a garantir o pleno gozo dos direitos das pessoas com 

deficiência, a estimular o combate à discriminação, e a efectivar, na maior 

extensão, o direito à saúde a este grupo vulnerável, recomenda-se: 

• Ao legislador moçambicano, para integrar, no art.35º da CRM, a 

deficiência no leque das condições que podem dar origem a qualquer 

discriminação; 

• Ao Governo que empreenda mais esforços para remover barreiras que 

obstam a realização dos direitos das pessoas com deficiência; 

• Ao Governo que adopte mais medidas quer a nível administrativo, quer 

legislativo, para garantir que as pessoas com deficiência possam alcançar 

o melhor padrão de saúde possível, incluindo: medidas financeiras para 

melhorar a cobertura e a disponibilidade; medidas para melhorar a 

oferta de serviços, entre elas o treinamento dos profissionais da saúde; 

medidas para capacitar as pessoas com deficiência a melhorar a própria 

saúde; e medidas para melhorar a pesquisa e os dados para monitorar, 

avaliar e fortalecer os sistemas de saúde; 

• Ao Governo a assegurar que os serviços de saúde estejam disponíveis e 

acessíveis a todas as pessoas com deficiência e que tais serviços 

promovam a sua auto-estima e a sua activa participação na comunidade; 

• Garantir que os equipamentos e o pessoal de suporte estejam 

disponíveis para ajudá-las a movimentar-se, participar e comunicar; 

• Promover a reabilitação baseada na comunidade, principalmente nos 

locais menos favorecidos, para facilitar o acesso das pessoas com 

deficiência aos serviços existentes; 
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• Aos prestadores de serviços, a oferecerem melhor qualidade nos 

serviços de saúde, nos mesmos termos que os demais; 

• A exploração das opções de uso de tecnologias de comunicação e 

informação para melhorar os serviços, a capacidade da assistência 

médica e o acesso à informação às pessoas com deficiência. 
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INTRODUÇÃO 

Com o presente trabalho, não se pretende fazer uma abordagem do direito ao 

nível dos grandes mestres desta área do saber. Pretende-se, sim, dar um 

modesto contributo na área dos direitos dos deficientes, na faceta inerente à 

igualdade de oportunidades, analisando os vários aspectos atinentes à 

emancipação e inclusão dos deficientes nas diversas áreas da vida social.  

Porém, logo a prior, é de referir que as próprias políticas para a integração social 

não são favoráveis a essa camada vulnerável e desfavorecida, devido à sua 

deficiência física, sendo apenas favoráveis aos deficientes militares, na medida 

em que, estes gozam de um estatuto e beneficiam de pensões do Estado. 

Assim sendo, constitui preocupação fundamental do presente trabalho 

compreender em que medida a integração social das pessoas portadoras de 

deficiência é operacional, sem perder de vista as barreiras sociais por elas 

enfrentadas. Constitui de igual maneira preocupação deste estudo, compreender 

de que forma estão sendo desenvolvidas as políticas legislativas, no que tange à 

elaboração de leis (no sentido material) com vista a protelar, assim como 

promover os direitos dos deficientes.  

Eis a razão por que o principal objectivo é analisar a forma como as pessoas 

deficientes participam nas diversas áreas da vida social e a forma como os 

Estados promovem/devem promover a igualdade de oportunidades, bem como 

a inclusão social às pessoas portadoras de deficiência. 

E, para o efeito, o trabalho começa por fazer uma breve abordagem sobre a 

identificação do problema; Justificação; Objectivos; Pressupostos e a 

metodologia. 

Em segundo plano descreve-se a definição da deficiência e as suas diversas 

modalidades; breve historial dos direitos do deficiente; o princípio da igualdade 

e os direitos dos deficientes no ordenamento jurídico moçambicano e igualdade 

de oportunidades nas diversas áreas da vida social. No terceiro plano faz-se uma 

abordagem em torno das áreas fundamentais para a igualdade de participação, 

designadamente: na educação; no emprego; na manutenção de rendimentos e 
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segurança social; na vida familiar e dignidade pessoal; na cultura; nas actividades 

recreativas e desporto; na religião; na informação e investigação. 

E por fim consta a conclusão, onde tecem-se as considerações gerais do 

trabalho e a respectiva referência bibliográfica, onde constam as obras 

bibliográficas consultadas. 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O preconceito é uma das grandes barreiras que bloqueiam a inclusão social e a 

igualdade de oportunidades às pessoas portadoras de deficiência em qualquer 

que seja a sociedade.  

Como elucida Matusse “no mercado de trabalho, existem áreas laborais que 

mostram-se indisponíveis em aceitar as pessoas com deficiência em igualdade 

de circunstâncias com pessoas não portadoras de deficiência. Duas pessoas a 

concorrem para o mesmo posto de trabalho, o deficiente passa no teste escrito, 

mas depois de apresentar-se na entrevista, nunca mais foi chamado, pois o 

entrevistador se apercebeu da sua condição física”. Esta é uma das várias 

situações que embaraçam as pessoas portadoras de deficiência. 

A sociedade olha para as pessoas portadoras de deficiência como inúteis, 

fazendo com que estas fiquem marginalizadas e sem espaço para sua a 

participação, nos esforços para o desenvolvimento do País. 

O estudo feito pela Save the Children, em coordenação com a ADEMO, 

elucida que “a sociedade é que é deficiente, na medida em que resiste em criar 

condições necessárias para que pessoas portadoras de deficiência possam 

participar em igualdade de oportunidades da dinâmica da vida”. 

A não criação das condições necessárias citadas por aquele autor, faz com que 

emerjam barreiras de natureza social, levando a que os deficientes fiquem 

isolados dos meios e das outras pessoas concebidas como normais. O 

entendimento que se tem é de que a integração social e a igualdade de 

oportunidades torna-se efectiva quando o portador de deficiência não for 

estigmatizado, na medida em que a incapacidade não influencia na sua 

participação nos diversos sectores de actividade, sendo sempre necessário 
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respeitar o princípio de adequação, isto é, a tarefa a desempenhar à sua 

deficiência. 

Diante das considerações feitas relativamente à pesquisa proposta, questiona-se:  

• Em que medida a promoção da igualdade de oportunidades às pessoas 

portadoras de deficiência é concretizável, considerando as barreiras 

sociais por estas enfrentadas? 

• Que protecção jurídico-legal os portadores de deficiência têm no 

ordenamento jurídico moçambicano? 

• Que mecanismos têm sido adoptados de modo a consciencializar as 

pessoas portadoras de deficiência dos seus direitos como forma de 

mitigar a discriminação, a estigmatização e a marginalização?  

1. Justificação 

O propósito deste tema justifica-se por ser de maior relevância, dado que a 

igualdade de oportunidades ainda é pouco convincente na prática social, 

principalmente quando se trata de deficientes, apesar dos esforços que estão a 

ser envidados no sentido de promover os mesmos, através da criação de 

legislação diversa que emana quer do plano interno assim como do plano 

internacional, cujo objectivo é o combate à discriminação, estigmatização e 

marginalização. 

Pretende-se, desta forma, fazer-se uma pesquisa no sentido de perceber, até que 

ponto é possível que haja uma igualdade de oportunidades entre os cidadãos 

que compõem a sociedade moçambicana. Questiona-se em que medida a 

protecção jurídico-legal dos deficientes pode desempenhar o seu papel 

emancipatório às pessoas com deficiência, de modo a poderem participar em pé 

de igualdade com os demais membros da sociedade? 
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2. Instrumento de Recolha de Dados 

2.1. Consulta bibliográfica 

É, sem dúvidas, a forma exploratória exaustiva das diversas fontes bibliográficas 

publicadas que versam sobre o assunto em estudo, tais como, livros, trabalhos 

científicos, revistas científicas, etc., o que fornecerá bases teórica-conceptuais 

para a execução do trabalho. 

Este método tem como objectivo, colocar o pesquisador a par de tudo o que já 

foi escrito sobre um determinado assunto. 

2.2. Entrevistas semi-estruturadas 

A entrevista consiste num diálogo com o objectivo de colher, de determinada 

fonte, de determinada pessoa ou informante, dados relevantes para a pesquisa 

em andamento, tendo em conta a selecção criteriosa do informante. 

3. Observação 

A observação é uma técnica de colecta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar factos ou fenómenos 

que se deseja estudar. 

A observação permitiu captar aspectos no que tange à maneira de estar e agir, e 

a ajuda que uns têm proporcionado aos outros de modo a realizarem com 

sucesso as suas tarefas. 

4. Amostragem e Recolha de Dados 

Normalmente o questionário é elaborado com base num guião de questões 

abertas previamente elaboradas, procurando ter informações de talhadas sobre a 

situação social dos deficientes, (ver o guião em anexo). 
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5. Delimitação do Universo 

Com o presente trabalho, pretende-se efectuar uma pesquisa na cidade de 

Maputo, concretamente na Associação dos Deficientes de Moçambique 

(ADEMO), local este que acolhe pessoas portadoras de deficiência. Foram 

entrevistadas 10 pessoas portadoras de deficiência física, e posteriormente fez- 

se a análise dos resultados, onde se expõem os depoimentos dos entrevistados. 

Porém, importa referir que os nomes que serão usados são fictícios, 

justificando-se pelo facto de se pretender preservar a identidade dos mesmos. A 

entrevista observou os princípios de equidade e da igualdade do género, tendo 

sido feita a pessoas de ambos os sexos. 

II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. Definição da Deficiência e as suas Diversas Modalidades 

O estudo desta problemática de direitos do deficiente situa-se na temática da 

ciência jurídica denominada Direitos Humanos, matéria de extrema relevância 

na comunidade internacional. 

A palavra “Deficiência” é dotada de plurivalência semântica, comportando 

assim, uma multiplicidade de sentidos como sejam: 

Deficiência (conceito geral) -falamos de Deficiência ou “situação de 

impedimento’’ quando uma pessoa tem alguma limitação na realização dos seus 

hábitos de vivência (actividades quotidianas), por causa de obstáculos pessoais 

e/ou do ambiente. Não é um estado estático mas evolutivo: é um estado que 

pode ser modificado graças à redução das deficiências (alteração do corpo), ou 

do desenvolvimento das aptidões (diminuição das incapacidades), com as 

adaptações do contexto/meio ambiente (factores obstáculos transformam-se 

em factores facilitadores) para a realização efectiva dos hábitos de vivência da 

pessoa). Falamos de plena participação social quando a pessoa pode realizar 

plenamente os seus hábitos de vivência. 

Deficiência física é uma alteração física do corpo, que pode ser das partes 

inferiores ou superiores do corpo. 
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Deficiência visual é uma alteração dos olhos da pessoa. Tem diferentes níveis de 

impacto sobre as capacidades de ver da pessoa. Ela pode ter pequenas 

dificuldades para ver, até não poder ver nada. 

Deficiência auditiva - é uma alteração dos ouvidos da pessoa. Tem diferentes 

níveis de impacto sobre as capacidades de ouvir da pessoa. Ela pode ter 

pequenas dificuldades para ouvir, até não poder ouvir nada. Uma pessoa com 

deficiência auditiva pode ter também uma dificuldade/impossibilidade para 

falar, mas não é sempre o caso. 

Aliás, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência faz alusão, 

em relação às pessoas tidas como deficientes, no seu artigo 1º, ao dispor que 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interacção com diversas barreiras, podem 

obstruir a sua participação plena e efectiva na sociedade com as demais 

pessoas”. Este dispositivo legal, estabelece de forma clara e inequívoca, em 

relação às pessoas com deficiência, que a Convenção destina-se a proteger, 

bastando apenas fixar a atenção no elemento literal ou gramatical do preceito 

supra mencionado. 

Tendo-se feito alusão às diversas modalidades em que decorrem as deficiências, 

importa agora fazer o levantamento de dois conceitos que irão prender a nossa 

atenção nos próximos parágrafos, a prevenção e a reabilitação dos deficientes. 

Entende-se por prevenção qualquer acção que vise evitar o aparecimento de 

deficiências físicas, intelectuais, psiquiátricas ou sensoriais (prevenção primária) 

ou impedir que estas deficiências conduz ama uma limitação funcional ou a uma 

incapacidade permanente (prevenção secundária). A prevenção pode 

contemplar diversas formas de acção, designadamente: cuidados de saúde 

primários, cuidados pré e pós-natais, educação sobre a nutrição, campanhas de 

vacinação contra doenças transmissíveis, medidas de luta contra doenças 

endémicas, regulamentos de segurança, programas de prevenção de acidentes 

em diferentes meios, nomeadamente adaptação de postos de trabalho com vista 

a prevenir incapacidades e doenças profissionais e prevenção de incapacidades 

provocadas pela poluição do meio ambiente ou por conflitos armados. 

O termo reabilitação refere-se a um processo que tem como objectivo permitir 

às pessoas com deficiência atingir um óptimo nível funcional, físico, sensorial, 
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intelectual, psíquico e/ou social dotando-as dos meios necessários para 

conquista de uma maior independência. A reabilitação pode incluir medidas que 

facilitem ou restabeleçam as funções, ou que compensem a perda ou a ausência, 

de uma função ou de uma limitação funcional. 

O processo de reabilitação não envolve cuidados médicos iniciais. Compreende 

diversas medidas e acções que podem ir desde a reabilitação básica e genérica 

até às actividades orientadas para objectivos concretos, tal como a reabilitação 

profissional. 

2. Breve Historial dos Direitos do Deficiente 

Os estudos sobre o direito das pessoas com deficiência não estão dissociados 

dos factos históricos, reveladores que são da evolução da sociedade e da 

consequente produção das suas leis. 

Na vida primitiva, não se têm indícios de como os primeiros grupos de 

humanos na Terra se comportavam em relação às pessoas com deficiência. E 

devido à ausência de estudos dignos de menção leva os estudiosos desta área do 

saber a crerem que essas pessoas não sobreviviam ao ambiente hostil da Terra, 

(dias e noites de frio intenso e calor insuportável; não havia comida em 

abundância, era preciso ir à caça para garantir o alimento diário e, ao mesmo 

tempo, guardá-lo para o longo inverno). 

No Egipto Antigo, as evidências arqueológicas nos fazem concluir que, há mais 

de cinco mil anos, a pessoa com deficiência integrava-se nas diferentes e 

hierarquizadas classes sociais (faraós, nobres, altos funcionários, artesãos, 

agricultores, escravos). A arte egípcia, (os afrescos, os papiros, os túmulos e as 

múmias), estão repletos dessas revelações. Os estudos académicos baseados em 

restos biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., ressaltam que as pessoas com 

nanismo não tinham qualquer impedimento físico para as suas ocupações e 

ofícios, principalmente de dançarinos e músicos. 

 Na Grécia Antiga, Platão, no livro A República, e Aristóteles, no livro A 

Política, trataram do planeamento das cidades gregas indicando as pessoas 

nascidas “disformes” para a eliminação. Esta eliminação era por exposição, ou 

abandono ou, ainda, atiradas do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada 
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Taygetos. Em Esparta os gregos se dedicavam à arte de guerra, preocupavam-se 

com as fronteiras dos seus territórios, expostos às invasões bárbaras, 

principalmente do Império Persa. Pelos costumes espartanos, os nascidos com 

deficiência eram eliminados, só os fortes sobreviviam para servir ao exército de 

Leônidas. 

No Imperio Romano, as leis romanas da Antiguidade não eram favoráveis às 

pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças 

com deformidades físicas, pela prática do afogamento. Relatos nos dão conta, 

no entanto, que os pais abandonavam os seus filhos em cestos no Rio Tibre, ou 

em outros lugares sagrados. Os sobreviventes eram explorados nas cidades por 

“esmoladores”, ou passavam a fazer parte de circos para o entretenimento dos 

abastados. 

Na Idade Media: (Século V, ano 476), fim do Império Romano e (Século XV, 

em 1453), Queda de Constantinopla, é marcada por precárias condições de vida 

e de saúde das pessoas. A população ignorante encarava o nascimento de 

pessoas com deficiência como castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas 

poderes especiais de feitiçaria ou bruxaria. As crianças que sobreviviam eram 

separadas das suas famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época 

coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados. 

A Idade Moderna marcou a passagem de um período de extrema ignorância 

para o nascer de novas ideias. Ela ocorreu do ano de 1453 (Século XIV), 

aquando da tomada de Constantinopla pelos Turcos otomanos, até 1789 

(Século XVIII) com a Revolução Francesa. O período mais festejado é o que 

vai até ao Século XVI, com o chamado Renascimento das artes, da música e das 

ciências, pois revelaram grandes transformações, período este marcado pelo 

humanismo. 

Foram inventados métodos de comunicação de pessoas surdas, Gerolamo 

Cardano (1501 -1576), médico e matemático, inventou um código para ensinar 

as pessoas surdas a ler e escrever, influenciando deste modo o Pedro Ponce de 

Leon (1520-1584) a desenvolver um método de educação para a pessoa com 

deficiência auditiva, por meio de sinais. Esses métodos contrariaram o 

pensamento da sociedade da época que não acreditava que as pessoas surdas 

pudessem ser educadas. 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 221 - 

 

A Idade Contemporânea, concretamente o Século XX, trouxe avanços 

importantes para as pessoas com deficiência, sobretudo em relação às ajudas 

técnicas ou elementos tecnológicos assistivos. Os instrumentos que já vinham 

sendo utilizados - cadeira de rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos e 

cegos, dentre outros, foram se aperfeiçoando. A sociedade, não obstante as 

sucessivas guerras, organizou-se colectivamente para enfrentar os problemas e 

para melhor atender à pessoa com deficiência. 

Nos Estados Unidos, realizou-se a Primeira Conferência da Casa Branca sobre 

os Cuidados às Crianças Deficientes e, na cidade de Boston, em 1907, a 

Goodwill Industries organizou as primeiras turmas de trabalho protegido de 

pessoas com deficiência nas empresas. 

A Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945, liderada pelo alemão 

Hitler, assolou e chocou o mundo pelas atrocidades provocadas. Foram 

eliminados judeus, ciganos e também pessoas com deficiência. 

Estima-se que 275 mil adultos e crianças com deficiência morreram nesse 

período e, outras 400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de 

cegueira, surdez e deficiência mental, foram esterilizadas em nome da política da 

raça ariana pura. 

Em 1948, a comunidade internacional reúne-se na nova sede da ONU, em 

Nova Iorque, jurando solenemente nunca mais produzir as atrocidades como 

aquelas cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Os dirigentes mundiais 

decidem então reforçar a Carta das Nações Unidas, declarando em um só 

documento todos os direitos de cada pessoa, em todo lugar e tempo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estatui, no seu artigo nº 1,o que 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 

de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade. 

No artigo 25º da declaração supra citada, há menção expressa à pessoa com 

deficiência, designada de “inválida”. Artigo 25º em relação à pessoa com 

deficiência: 

1. Toda a pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
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médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência fora de seu controlo. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 

Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozarão da mesma 

protecção social. 

É nesse tempo de reconstrução que as instituições voltadas para as pessoas com 

deficiência se consolidaram em todos os países, principalmente buscando 

alternativas para a sua integração social e aperfeiçoamento das ajudas técnicas 

para pessoas com deficiência física, auditiva e visual. 

Porém, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada no dia 

6 de Dezembro de 2006 através da Resolução A/61/611, constitui um marco 

histórico na garantia e promoção dos Direitos Humanos de todos os cidadãos, 

em particular das Pessoas com Deficiência. 

A Convenção reafirma os princípios universais (dignidade, integralidade, 

igualdade e não discriminação) em que se baseiam e definem as obrigações 

gerais dos Governos relativas à integração das várias dimensões da deficiência 

nas suas políticas, bem como as obrigações específicas relativas à sensibilização 

da sociedade para a deficiência, ao combate aos estereótipose à valorização das 

pessoas com deficiência. 

3. O Princípio da Igualdade e os Direitos das Pessoas com Deficiência no 

Ordenamento Jurídico Moçambicano 

A Constituição da Republica de Moçambiquede2004, no Titulo III inerente aos 

Direitos, deveres e liberdades fundamentais, estabelece no seu artigo35º sob a 

epígrafe Principio da universalidade e igualdade o seguinte: “Todos os cidadãos 

são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 

deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de 

nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, 

profissão ou opção política”. 

O princípio de igualdade de direito simplica que as necessidades de todos e d e 

cada um tenham igual importância e sejam, por isso, a base do planeamento da 

sociedade e que todos os recursos sejam utilizados de forma a garantir a cada 

indivíduo uma igual oportunidade de participação. 
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Entretanto, na mesma Lei fundamental, o artigo37º, relativamente aos 

Portadores de deficiência, dispõe o seguinte, “Os cidadãos portadores de 

deficiência gozam plenamente dos direitos consignados na Constituição e estão 

sujeitos aos mesmos deveres com ressalvado exercício ou cumprimento 

daqueles para os quais, em razão da deficiência, se encontrem incapacitados”. 

De notar que este preceito consubstancia aquele (artigo 35º da CRM), fazendo 

menção das restrições no que tange ao exercício ou cumprimento dos deveres, 

quando em virtude da deficiência haja incapacidade. 

A palavra incapacidade sintetiza numerosa se diversas limitações funcionais que 

podem atingir qualquer população em qualquer país. As pessoas podem sofrer 

de incapacidade devido a uma deficiência física, intelectual ou sensorial ou em 

consequência de condições clínicas ou de uma doença mental. Tais deficiências 

ou doenças podem ser de carácter permanente ou temporário. 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada no dia 6 de 

Dezembro de 2006, através da Resolução A/61/611, passou a vigorar no 

ordenamento jurídico moçambicano a partir de Março de 2007, como 

consequência jurídica de Moçambique a ter assinado. E presume-se que a sua 

ratificação tenha sido em 2010. 

Portanto, como ensina a Professora Flávia Piovesan nas suas lições, “são os 

pactos, convenções, tratados que vinculam os Estados que os ratificam, regulam 

a relação dos Estados que se comprometeram a ratificar os tratados 

internacionais. A ratificação é um acto que torna o Estado obrigado a cumprir 

`como tratado no âmbito internacional e interno”. 

Tendo Moçambique assinado e ratificado a Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, este dispositivo legal passou a vigorar no 

ordenamento interno como lei e as jurisdições moçambicanas devem 

observância a ela em todas as situações em que é chamada a regular. 

Ora, os efeitos jurídicos não são só internos aliás, tal como elucida o conceito 

de ratificação apresentado pela Professora Flávia Piovesan, tem implicações até 

no plano internacional. O que significa que o acto de ratificação implica assumir 

compromisso no plano internacional, cujas obrigações constam no artigo 4º da 

respectiva Convenção sob epigrafe “Obrigações Gerais” que estabelece: 
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1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover a plena 

realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais porto 

das as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 

causa de sua deficiência. Para tal, os Estados Partes se comprometem a: 

a) Adoptar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer 

outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos 

na presente Convenção; 

b) Adoptar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para 

modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, 

que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; 

c)  Levar em conta, em todos os programas e políticas, a protecção e 

promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; 

d)  Abster-se de participar em qualquer acto ou prática incompatível com 

apresente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e 

instituições actuem em conformidade com a presente Convenção; 

e)  Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou 

empresa privada; 

f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, 

serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, conforme 

definidos no artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo 

possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a 

atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a 

promover a sua disponibilidade e o seu uso e a promover o desenho 

universal quando da elaboração de normas e directrizes; 

g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a 

disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as 

tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para 

locomoção, dispositivos e tecnologias assistenciais, adequados a pessoas 

com deficiência, dando prioridade a tecnologias de preço acessível; 

h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a 

respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias 
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assistencias, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de 

assistência, serviços de suporte e instalações; 

i) Promover a capacitação de profissionais e de equipas que trabalham 

com pessoas com deficiência, em relação aos direitos reconhecidos na 

presente Convenção, para que possam prestar melhor assistência e 

serviços assegurados portais direitos. 

2. Em relação aos direitos económicos, sociais e culturais, todos os Estados 

Partes se comprometem a tomar medidas, tanto quanto permitirem os 

recursos disponíveis e, quando for necessário, no contexto da cooperação 

internacional, a fim de lograr progressivamente a plena realização destes 

direitos, sempre juízo das obrigações contidas na presente Convenção que 

forem imediatamente aplicáveis em virtude do direito internacional. 

3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para executar a 

presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às 

pessoas com deficiência, os Estados Partes deverão estreitamente consultar e 

activamente envolver em pessoas com deficiência, inclusive crianças com 

deficiência, por intermédio das suas organizações. 

4. Nenhum dispositivo da presente Convenção deverá afectar quaisquer 

disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com 

deficiência, os quais possam estar contidos na legislação do Estado Parte ou 

no direito internacional em vigor para esse Estado. Não deverá haver 

nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte 

da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, 

regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não 

reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau. 

5. As disposições da presente Convenção deverão estender-se a todas as 

unidades dos Estados federais, sem limitações ou excepções. 

A inclusão social, civil, politica, das pessoas portadoras de deficiência, passa 

necessariamente em levar a cabo um trabalho com vista a identificar essas 

pessoas e posteriormente envidar-se esforços no sentido de combater a 

discriminação no que toca aos factores culturais da sociedade. Mas acima de 

tudo, para que haja a igualdade das oportunidades nas diversas áreas da vida 
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social é crucial que numa fase primária haja inclusão formal-legal, que consiste 

basicamente na criação e implementação de dispositivos legais (a assinatura e 

posterior ratificação por parte do Estado Moçambicano da Convenção sobre os 

Direitos de deficiência, a criação de uma lei dos deficientes que possa 

estabelecer os procedimentos legais a serem seguidos para a inclusão e 

promoção da igualdade de oportunidades) com vista à concretização desse 

objectivo.  

Torna-se fundamental a criação de órgãos cujas atribuições assentam na defesa 

e promoção dos direitos humanos na vertente dos direitos dos deficientes, 

como é o caso da liga dos direitos humanos, associações dos deficientes como 

ADEMO, AMODEFA, FAMOD, entre outros. O governo tem como missão 

instituir uma política nacional para a integração da pessoa portadora de 

deficiência, que propõe o desenvolvimento de uma acção conjunta entre o 

Estado e a sociedade civil, visando assegurar a plena integração da pessoa 

portadora de deficiência no contexto socioeconómico e cultural e o respeito e 

reconhecimento dos seus direitos sem privilégios ou paternalismos. 

De acordo com a resolução nº 12/98 de 9 de Abril de Conselho de Ministros, 

aprova a Politica da acção social, onde uma das áreas prioritárias de intervenção 

de entre várias, é a “área da deficiência” e justifica-se devido às barreiras físicas 

e sociais, decorrentes da situação e por estar exposto á discriminação social que 

lhe impede ou limita a sua participação activa na vida social, económica e 

cultural do país, em igualdade de oportunidades. 

Foram traçadas como estratégias da acção social na área da deficiência: a 

influência para que seja proposta a adesão de Moçambique às Declarações e 

Convenções Internacionais das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas 

portadoras de deficiência, adesão esta que acabou ocorrendo a 27 de Outubro 

de 2010, quando Moçambique ratificou a Convenção dos Direitos Específicos 

da Pessoa com Deficiência; formulação de programas de prevenção da 

deficiência e educação das pessoas portadoras de deficiência, de modo a atrair a 

sua participação no processo produtivo e garantir a sua integração social, entre 

outros.  

A política sobre a Pessoa Portadora de deficiência aprovada pelo Conselho de 

Ministros através da Resolução nº 20/99, de 23 de Junho, estabelece que à 
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pessoa portadora de deficiência é reconhecida a igualdade de oportunidades 

com as dos demais cidadãos no exercícios dos seus direitos básicos. 

De acordo com o disposto no dispositivo legal acima citado o sistema jurídico-

legal deverá garantir: a não discriminação da pessoa com deficiência e o respeito 

das leis existentes; a revisão e elaboração de leis para adequação do quadro 

jurídico às novas realidades da sociedade moçambicana; c a assinatura e 

ratificação pela Republica de Moçambique das convenções internacionais 

ligadas à área da deficiência; a fiscalização do cumprimento das leis e normas 

vigentes. 

4. Igualdade de Oportunidades nas Diversas Áreas da Vida 
Social 

O termo "igualdade de oportunidades "significa o processo pelo qual os 

diversos sistemas da sociedade e o meio envolvente, tais como serviços, 

actividades, informação e documentação, se tornam acessíveis a todos e em 

especial, às pessoas com deficiência. 

As pessoas com deficiência são membros da sociedade e têm o direito de 

permanecer nas suas comunidades de origem. Devem receber o apoio 

necessário no âmbito das estruturas regulares de ensino, de saúde, de emprego e 

dos serviços sociais. 

As pessoas com deficiência, quando atingem a igualdade de direitos passam 

também a ter iguais obrigações. À medida que aqueles direitos vão sendo 

atingidos, as sociedades devem aumentar as suas expectativas face às pessoas 

com deficiência. No âmbito do processo de igualdade de oportunidades, 

convém tomar-se as medidas necessárias para ajudar as pessoas com deficiência 

a assumirem as suas responsabilidades como membros da sociedade. 

O fenómeno que é comum nas sociedades `relativamente aos deficientes, é de 

que eles sempre figuram em desvantagem nas diversas situações em que se 

invoca a igualdade de oportunidades. Entende-se por desvantagem, a perda ou 

limitação de oportunidades para participar na vida da comunidade em pé de 

igualdade com os outros. Descreve-se o embate entre a pessoa com deficiência 

e o seu meio envolvente. O objectivo deste termo é realçar as inadequações do 
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meio físico e das numerosas actividades organizadas na sociedade - por 

exemplo, informação, comunicação e educação que impedem as pessoas com 

deficiência de participarem em igualdade com as outras. 

IV. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 
DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA NA FACETA DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

Pretende-se, no presente capítulo, fazer-se uma análise e interpretação dos 

dados colhidos no campo, começando-se por se fazerem abordagens inerentes 

às seguintes variáveis: caracterização da condição física dos entrevistados; as 

dificuldades á integração social da pessoa portadora de deficiência (igualdade de 

oportunidades) e, por fim, uma abordagem às áreas fundamentais para a 

igualdade de participação (na educação; no emprego; na manutenção de 

rendimentos e segurança social; na vida familiar e dignidade pessoal; na cultura; 

nas actividades recreativas e desporto; na religião; na informação e na 

investigação). 

1. Caracterização da Condição Física dos Entrevistados 

Do que resulta da constatação no terreno infere-se que todos eles têm 

deficiência motora, isto é, aquela que consiste na perda por amputação de 

membros, superiores ou inferiores do corpo humano. Quanto às circunstancias 

reais através das quais adquiriram a deficiência são uma multidão, variando 

desde, deficiência congénita (aquela adquirida antes do nascimento ou mesmo 

posterior a tal, no primeiro mês de vida seja qual for a sua causa); acidente de 

viação, problemas de saúde (poliomielite) e por acção das minas anti-pessoais. 

Do diálogo que se estabeleceu com os deficientes conclui-se que maior parte 

dos entrevistados adquiriu a deficiência após a nascença, tendo sido afectados 

por vários acidentes (de viação, de minas, de trabalho etc.).  
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2. As Dificuldades à Integração Social da Pessoa Portadora de 
Deficiência 

As pessoas portadoras de deficiência, para além da incapacidade de facto que 

elas possuem, o que lhes faz serem incapazes total ou parcialmente de 

administrarem as suas pessoas e os seus bens, é que estão ainda sujeitas a outros 

obstáculos e/ou barreiras sociais tais como: o preconceito, o estigma e a 

marginalização, entre outros.  

O preconceito para com as pessoas portadores de deficiências é notório quando 

lhes é negado o direito a ter uma vida condigna com o trabalho, um vencimento 

que possa sustentá-las, bem como alto nível de instrução académica. 

O preconceito faz com que as pessoas com deficiência se configurem como um 

mecanismo de negação social, uma vez que as suas diferenças são ressaltadas 

como uma falta, carência ou impossibilidade. Este cumpre também com a 

função social de construir o diferente como culpado pelos males e inseguranças 

daqueles que são iguais. 

O preconceito embaraça o engajamento das pessoas portadoras de deficiência, 

uma vez que este conduz à negação de oportunidades no desempenho das suas 

actividades, o que lhes retira, de certa forma, os direitos iguais aos dos demais 

membros da sociedade, pois fica-se com a impressão de serem pessoas sem 

capacidade, que dependem constantemente da ajuda dos outros para exercerem 

qualquer actividade social. 

Um outro factor de exclusão social é o estigma, “visto como sendo 

característica negativa aposta numa pessoa ou grupo, objecto de valorações 

hostis e por causa da qual são considerados desviantes os que dela são 

portadores”. Deste modo a pessoa estigmatizada possui um traço que impõe 

atenção e a desvia de outros atributos seus, afastando aqueles que encontra e 

não sendo facilmente recebida na relação social quotidiana. 
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3. Áreas Fundamentais para a Igualdade de Participação 

3.1. Na Educação 

A educação é um conjunto de acções de influências e de sugestões, exercidas 

sobre indivíduos imaturos e inexperientes, no sentido de aproveitar, metódica e 

progressivamente, no interesse individual e no interesse colectivo todas as 

possibilidades físico-psíquicas, para que eles se tornem aptos a viver em 

ambiente físico e social de que fazem parte, contribuindo na medida do 

possível, para um bem-estar e progresso da sociedade. 

O reconhecimento por parte dos Estados do princípio segundo o qual deve 

proporcionar-se às crianças, jovens e adultos com deficiência igualdade de 

oportunidades em matéria de ensino primário, secundário e superior, é bastante 

fundamental para a operacionalização da equidade num contexto integrado. Os 

Estados devem ainda garantir que a educação das pessoas com deficiência seja 

parte integrante do sistema de ensino. 

Os depoimentos colhidos no trabalho de campo com os entrevistados mostram 

claramente a dificuldade que as pessoas portadoras de deficiência enfrentam na 

educação: 

“Nós os deficientes dificilmente ingressamos na escola e permanecemos lá, 

porque o sistema de ensino moçambicano é também deficiente para com os 

deficientes. Digo isso porque eu, por exemplo, sou deficiente visual e quando 

era criança, até tentei ir para escola só que as condições existentes nas escolas 

oficiais do país não se adequam aos deficientes da minha natureza, uma vez que 

os professores não estão preparados para trabalharem connosco….” 

 [Artur, 35 anos, Mahotas] 

“Eu sou mudo e surdo, a comunicação com os outros só é possível na base de 

gesticulações, quando tentei ir para escola oficial para estudar com as outras 

crianças, eu não consegui porque tudo o que o professor falava não percebia 

nada. Até que com a ajuda da ADEMO, consegui ingressar na escola dos 

deficientes, é lá onde aprendi a ler e escrever…” 

 [Carlos, 25 anos, Infulene] 
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Portanto, as autoridades responsáveis pelos serviços de educação devem 

assegurar a educação das pessoas com deficiência numa perspectiva de 

integração, isto é, a educação dirigida às pessoas com deficiência deve fazer 

parte integrante do planeamento educativo nacional, do desenvolvimento 

curricular e da organização escolar. 

A educação das pessoas com deficiência em estabelecimentos regulares de 

ensino pressupõe a existência de serviços de intérpretes de língua gestual e de 

outros serviços de apoio adequados. Condições de acessibilidade e serviços de 

apoio devem ser garantidos, de forma a dar resposta às necessidades de pessoas 

com diferentes deficiências. 

Torna-se preponderante que, as associações e as organizações de pessoas com 

deficiência devem ser envolvidas no processo educativo, a todos os níveis 

(primário, secundário e superior). 

A eliminação radical da discriminação, passa por o ensino ser ministrados 

crianças e jovens deficientes de ambos os sexos, independentemente da 

natureza e gravidade da sua deficiência. 

Ora, em conformidade com o disposto nas “Normas sobre igualdade de 

oportunidades para pessoas com deficiência as Nações Unidas,” na sua norma 

nº 6º, estabelecem que, devem ser objecto de atenção especial os seguintes 

grupos: 

(a) Crianças com deficiência dos 0-3 anos de idade; (b) Crianças com 

deficiência em idade pré-escolar; (c) Adultos com deficiência, 

particularmente as mulheres. 

A garantia da introdução adequada das disposições educativas especiais a favor 

das pessoas com deficiência no sistema de ensino como um todo, torna-se 

necessária existência de uma política exaustivamente definida e que seja de 

acolhimento plausível nas diversas estruturas sociais; que os curricula sejam 

flexíveis, isto é, susceptíveis de serem adaptados e alargados; que o material 

didáctico de qualidade seja disponibilizado atempadamente, assim como a 

previsão de acções de formação continua para os professores e auxilio para com 

os mesmos. 

Os programas de ensino integrado e de base comunitária devem ser 

considerados como estratégias complementares que garantam às pessoas com 
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deficiência uma educação e uma formação adequadas, numa relação desejável 

custo/benefício. Os programas nacionais de base comunitária devem incentivar 

as comunidades a utilizarem e a desenvolverem os recursos locais necessários 

para ministrar localmente a educação às pessoas com deficiência. 

Não obstante em situações em que o sistema regular de ensino não responda 

cabalmente às necessidades educativas de todas as pessoas com deficiência, 

admite-se a existência do ensino especial com vista a preparar os mesmos para o 

ingresso no ensino regular. 

 É igualmente de grande relevo consubstanciar que, os alunos com deficiência, 

devem beneficiar dos mesmos recursos educativos que os alunos não 

deficientes. O Estado deve ter como objectivo integrar progressivamente os 

serviços de ensino especial no sistema regular de ensino. 

“As dificuldades não estão só, nos ensinos primário e secundário, alargam-se 

ainda até ao ensino superior. Fica a dever-se à falta de condições adequadas para 

a formação dos deficientes. Eu sou paralítico locomovo me na base de uma 

carinha de rodas, pensei em concorrer para a UEM, mas sei que depois de 

admitir vou enfrentar muitas dificuldades em ter acesso aos diversos sectores da 

instituição, porque as condições existentes lá, não são adequadas para pessoas 

de minha natureza….” 

 [António, 30 anos, Maxaquene] 

A integração passa necessariamente da criação de condições básicas nas 

instituições de ensino, de modo a facultar uma inclusão e integração flexível dos 

alunos portadores de deficiência, desde a construção de rampas que permitam o 

acesso por parte dos deficientes nos diversos lugares da instituição (nas entradas 

das salas de aulas, sector administrativo, casas de banho etc.). Aliás é da opinião 

dos pedagogos da modernidade como José Carlos Libaneo e Claudino Piletti 

que em circunstâncias de necessidade agravante, nesta fase, o ensino especial 

pode ser considerado como a resposta educativa mais conveniente para alunos 

com deficiência. 

Tem sido frequente citarem-se as necessidades específicas dos surdos e 

surdos/cegos que pela natureza da incapacidade de facto, recomenda-se que 

sejam educados em escolas especiais, centrando-se a atenção nas necessidades 
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educativas nas diversas dimensões (cultural e sensorial) cujo objectivo é dotar-

lhes de capacidade se habilidades reais de comunicação e mais independência. 

Às instituições de ensino público e privado, recomenda-se que pautem por 

oferecer uma educação especial, realizada por uma equipe diversificada, 

respeitando sempre o princípio da igualdade, isto é, as oportunidades e os 

benefícios devem ser iguais aos conferidos aos demais educandos.  

“Eu, sou cego mas tive oportunidade de estudar, tenho o ensino secundário 

completo, queria ingressar na universidade, mas estou incapacitado para fazer 

os exames de ingresso….” 

 [Alberto, 27 anos, Mahotas] 

As Universidades, os Institutos Superiores entre outras instituições 

vocacionadas a leccionar o ensino superior devem ser acompanhadas e ser 

obrigadas a oferecer aos alunos portadores de deficiência provas selectivas 

especiais de ingresso e das avaliações das disciplinas, e ainda os apoios 

necessários (uma sala de apoio ao portador de deficiência visual utilizada 

durante todo curso). 

3.2. No Emprego 

Antes demais, importa reiterar que o emprego é consagrado como um direito 

fundamental no ordenamento jurídico moçambicano, integra-se nos direitos 

económicos, sociais e culturais que derivam do pacto internacional dos direitos 

económicos sociais e culturais, o qual constitui um desmembramento da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Portanto, a doutrina é unânime na ideia de que os Estados devem reconhecer o 

princípio segundo o qual as pessoas com deficiência têm de poder exercer os 

seus direitos fundamentais em particular no domínio do emprego, observando o 

princípio da igualdade e a dimensão da disponibilidade dos recursos. E parece 

resultar do disposto no artigo 4o no 2 da Convenção dos direitos do deficiente 

atinente às obrigações gerais, quando estabelece que “em relação aos direitos 

económicos, sociais e culturais, todo o Estado Parte se compromete a tomar 

medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando for 

necessário, no contexto da cooperação internacional, a fim de lograr 
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progressivamente a plena realização destes direitos, sem prejuízo das obrigações 

contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis em 

virtude do direito internacional. 

 As leis relativas à matéria de acesso ao emprego, por força dos dispositivos 

hierarquicamente superiores, orientam que não se faca qualquer discriminação 

em relação às pessoas portadoras de deficiência e que não haja cláusulas que 

possam embaraçar as mesmas na igualdade de oportunidades, concretamente no 

que tange a acesso ao emprego. Para tal, a comunidade internacional, em 

concreto as Nações Unidas, tem envidado esforços no sentido de dar 

aconselhamento aos Estados com vista a apoiarem activamente a integração das 

pessoas com deficiência no mercado do trabalho. São áreas potenciais de apoio 

as seguintes: formação profissional, esquemas de quotas de emprego, reserva de 

emprego ou em áreas específicas, empréstimos ou subsídios à instalação de 

pequenas empresas, contratos de exclusividade ou direitos prioritários de 

produção, benefícios fiscais, preferência contratual e outras formas de apoio 

técnico ou financeiro às empresas que contratem trabalhadores com deficiência. 

“...passamos por muitos problemas, as pessoas sem deficiência maltratam-nos 

nos serviços e em todo lado é assim, falam com desprezo, não nos dão valor, 

nem olham para nós como pessoas, mas nós não respondemos com violência, 

preferimos fingir que está tudo bem, para podermos trabalhar juntos, pois tanto 

nós como eles precisamos deste emprego para o sustento das nossas famílias”.  

 [Célio, 49 anos, Mahotas] 

Numa breve análise do que foi dito até aqui, ninguém, menospreza a dimensão 

do trabalho e a tamanha responsabilidade que as instituições de trabalho 

deverão ou devem ter para ver os objectivos aspirados quer a nível interno 

como a nível internacional concretizados. Os deveres impostos aos Estados 

pela Convenção sobre os direitos dos deficientes são vários e complexos. 

Os Estados encontram-se ainda adstritos a complementar nos seus programas 

de acção um conjunto de medidas com a finalidade de tornar os locais e postos 

de trabalho mais acessíveis a pessoas com diferentes tipos de deficiência. 

Recomenda-se um apoio no uso de novas tecnologias, bem como nas medidas 

que visem facilitar o acesso a tais meios técnicos, para que as pessoas com 

deficiência possam obter ou manter o emprego. A concretização destes 



Número 2 • Ano 2 • 2013  - 235 - 

 

objectivos só será possível se houver uma formação adequada e apoio 

permanente, tais como acompanhamento personalizado e serviços de 

intérpretes, não obstante o apoio às campanhas de sensibilização do público 

destinadas a ultrapassar as atitudes e os preconceitos negativos face aos 

trabalhadores com deficiência. 

3.3. Na Manutenção de Rendimentos e Segurança Social 

Entre outras, constitui uma das responsabilidades dos Estados garantir as 

prestações de segurança social e a manutenção de rendimentos para pessoas 

com deficiência. Os Estados devem garantir um apoio adequado em matéria de 

rendimentos às pessoas com deficiência que, devido à deficiência ou por 

factores com ela relacionados, tenham perdido temporariamente os eu 

rendimento ou sofrida uma redução do mesmo ou, ainda, viram ser-lhes 

recusadas oportunidades de emprego. Igualmente, surge uma necessidade de 

assegurar a prestação de apoio, em termos de rendimentos e protecção social, as 

pessoas com deficiência.  

No âmbito do desenvolvimento dos sistemas de segurança social, de seguros 

sociais ou outros esquemas de previdência social, os Estados devem garantir 

que as pessoas com deficiência não sejam excluídas ou discriminadas desses 

sistemas. Os Estados devem igualmente as segurara prestação de apoio em 

termos de rendimento e protecção social, às pessoas que tomam conta de 

pessoas com deficiência. 

Os sistemas de segurança social devem contemplar incentivos ao 

restabelecimento da capacidade de obtenção de rendimentos por parte das 

pessoas com deficiência. Estes sistemas devem garantir ou contribuir para que 

seja assegurada a organização, o desenvolvimento e o financiamento da 

formação profissional, bem como o apoio a serviços de colocação. 

Nospaísesemqueasprestaçõesdesegurançasocialsãoemlargamedidaasseguradaspel

osectorprivado, apela-se que os Estados estimulem as comunidades locais, as 

organizações de bem-estar social e as famílias a desenvolverem medidas e 

incentivos de auto-ajuda ao emprego ou a actividades com ele relacionadas para 

pessoas com deficiência. 
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3.4. Na Vida Familiar e Dignidade Pessoal 

A igualdade de oportunidades na vida familiar passa necessariamente pela 

promoção da participação das pessoas com deficiência na vida em família, eis a 

razão por que, os Estados têm o dever de promover o seu direito à dignidade 

pessoal e garantir que a legislação não estabeleça discriminações contra elas no 

que se refere a relações sexuais, casamento e poder paternal. 

No ordenamento jurídico moçambicano, a Lei no 10/2004, de 25 de Agosto, 

estabelece, no seu artigo 4º, al. f), que à família incumbe, em particular: Amparar 

e assistir os membros mais carentes nomeadamente, os portadores de 

deficiência. O cumprimento exaustivo deste preceito requer que o Estado 

estimule a inclusão no aconselhamento às famílias, de módulos específicos 

sobre a deficiência e seus efeitos na vida familiar. 

Aos deficientes não lhes pode ser negada a possibilidade de viverem a sua 

sexualidade, terem relações sexuais e filhos. Porém, porque as pessoas com 

deficiência podem ter dificuldades em casar e constituir família, há uma 

necessidade de estimular a existência de serviços de aconselhamento adequados 

sobre o planeamento familiar, assim como de informação acessível sobre o 

funcionamento sexual do seu corpo. 

A aposta para a superação do estigma deve consistir em promover medidas 

destinadas a modificar as atitudes negativas que ainda persistem na sociedade 

face ao casamento, sexualidade e paternidade ou maternidade das pessoas com 

deficiência, nomeadamente no caso de raparigas e mulheres com deficiência, 

através dos meios de comunicação social. 

Com vista a mitigar os abusos sexuais e outras formas de violação, os 

deficientes e as suas famílias devem estar informados sobre as medidas a tomar 

para se precaverem contra os abusos sexuais e outras violações. 

3.5. Na Cultura 

A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo, indivíduos 

de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de 

características tais como: modo de agir, vestir, caminhar, comer, etc.  
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Nesta faceta da vida social, surge uma necessidade de tomar-se as medidas que 

garantam às pessoas com deficiência estar integradas e participarem actividades 

culturais em condições de igualdade. 

As pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de utilizaras suas 

potencialidades criativas, artísticas e intelectuais, não apenas em seu próprio 

benefício mas também para o enriquecimento da comunidade em que estão 

inseridas, tanto no meio urbano como em zonas rurais. São alguns exemplos a 

citar: a dança, a música, a literatura, o teatro, as artes plásticas, a pintura e a 

escultura. 

Os locais e serviços culturais, tais como teatros, museus, cinemas e bibliotecas, 

devem ser acessíveis para todos a fim de que as pessoas com deficiência deles 

usufruam, aliás, os edifícios públicos em geral devem ser de acessibilidade fácil. 

De acordo com o Decreto nº53/2008, de 28 de Outubro, aprovado pelo 

Conselho de Ministro, “cabe à Inspecção Geral das Obras Públicas fiscalizar a 

construção de qualquer meio que possa garantir uma maior acessibilidade, na 

rua e em qualquer edifício considerado público”. Este dispositivo legal surgiu 

como forma de dar resposta às exigências deste grupo social, contudo a maioria 

das rampas são inadequadas, principalmente para aqueles que usam a cadeira de 

rodas. 

3.6. Actividades Recreativas e Desporto 

No domínio das actividades recreativas e desporto devem ser criadas condições 

que possibilitem a participação activa da pessoa portadora de deficiência, 

promovendo-se modalidades desportivas e de recreação integradas e/ou 

adaptadas para as pessoas portadoras de deficiência, respeitando sempre o 

principio de igualdade de oportunidades na prática de actividades recreativas e 

do desporto. 

Nos locais destinados a actividades recreativas e desportivas tais como hotéis, 

praias, estádios, ginásios, etc., devem ser criadas condições para que sejam 

acessíveis às pessoas com deficiência. Estas medidas devem contemplar o apoio 

de pessoal responsável por programas recreativos e desportivos, incluindo ainda 

projectos para o desenvolvimento de métodos de acessibilidade e programas de 
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participação, informação e formação. Acredita-se que em algum momento a 

existência de acessibilidade pode ser suficiente para permitir oportunidades de 

participação. 

As autoridades turísticas, agências de viagens, os hotéis, as organizações 

voluntárias e outras entidades responsáveis pela organização de actividades 

recreativas ou de viagens turísticas, têm ou devem ter imposição legal e 

fiscalização rigorosa para que os mesmos ofereçam os seus serviços a todos os 

interessados indiscriminadamente, tendo em atenção as necessidades específicas 

das pessoas com deficiência. Para tal é preciso que exista uma formação 

adequada para apoio a este processo. 

Há uma necessidade cada vez mais acrescida de as organizações desportivas 

desenvolverem oportunidades de participação das pessoas com deficiência nas 

actividades desportivas nacionais e internacionais, promovendo a acessibilidade 

a uma instrução e a um treino da mesma qualidade que os outros participantes. 

3.7. Na Religião 

Deve-se promover medidas necessárias para que as pessoas com deficiência 

possam participar, em igualdade de circunstâncias, na vida religiosa da sua 

comunidade, bem como, adoptar-se medidas que visem eliminar a 

discriminação e permitam o acesso das pessoas com deficiência às práticas 

religiosas. 

Para tal surge a necessidade de se promover a divulgação de informação sobre 

questões relacionadas com a deficiência junto de instituições e organizações 

religiosas. Deve-se, ainda, estimular as autoridades religiosas a incluir 

informação sobre as políticas em matéria de deficiência na formação ministrada 

aos seus membros, bem como nos programas de educação religiosa. 

O Estado e/ou as confissões religiosas devem consultar as organizações de 

pessoas com deficiência, quando elaboram medidas destinadas a permitir a igual 

participação daquelas pessoas nas práticas religiosas. 
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3.8. Na Informação e na Investigação 

Aos meios de comunicação social cabe: (a) sensibilizar a sociedade para a 

problemática da deficiência, garantindo a sua educação; (b) proporcionar uma 

informação completa utilizando meios de comunicação adaptados às 

especificidades das deficiências; (c) contribuir para a defesa dos direitos da 

pessoa portadora de deficiência; (d) valorizar a participação da pessoa portadora 

de deficiência na vida social.  

Neste domínio, exige-se uma responsabilidade redobrada r por parte do Estado 

na recolha e divulgação de informação sobre as condições devida das pessoas 

com deficiência e fomentara investigação sob todos os aspectos, inclusive sobre 

os obstáculos que afectam a vida das pessoas com deficiência. 

Os Estados devem recolher regularmente dados estatísticos por sexo e outras 

informações relativas às condições de vida das pessoas com deficiência. Tais 

recolhas de dados podem ser efectuadas conjuntamente com os censos 

nacionais ou com inquérito são domicílio e devem ser realizadas em estreita 

colaboração interallia, com as universidades, os institutos de investigação e as 

organizações de pessoas com deficiência. As recolhas de dados devem incluir 

perguntas sobre programas e serviços bem como sobre a sua utilização. 

A responsabilidade do Estado cingir-se-ia no apoio de programas de 

investigação sobre questões sociais, económicas e de participação, que tenham 

reflexo na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. Estes programas 

de investigação devem abranger estudos sobre as causas, os tipos e a frequência 

das deficiências, a disponibilidade e eficácia dos programas existentes, e a 

necessidade de desenvolver e avaliar os serviços e medidas de apoio. Em 

princípio deverá facilitar-se a participação das pessoas com deficiência na 

recolha de dados e na investigação, o que suscitará recrutamento de pessoas 

com deficiência qualificadas. 

Conclusão 

Finda a actividade levada a cabo com vista a analisar os direitos dos deficientes 

e os mecanismos a serem adoptados para a promoção de igualdade de 

oportunidades, conclui-se que, as pessoas portadoras de deficiências ainda têm 
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um desafio enorme para poderem ver os seus direitos respeitados e promovidos 

de forma igualitária. Aliás, é responsabilidade do Estado, adoptar mecanismos 

eficazes de modo a que os cidadãos tomem consciência dos direitos dos 

deficientes e os respeitem; só assim será possível promover a integração social. 

Constitui ainda um desafio, a concretização da igualdade de oportunidades nas 

diversas áreas da vida social, uma vez que a concepção a priori da sociedade, é de 

que a pessoa portadora de deficiência é incapaz, e que em nenhum momento ela 

pode figurar em pé de igualdade na participação da vida social, uma vez que 

nesta condição, se encontra limitada 

A sua participação social. 

Tendo em conta o que acima foi exposto, dúvidas não há de que os desafios 

terão de ser cada vez maiores para que as Pessoas Portadoras de Deficiência 

passem a ver-se envolvidas e que a legislação criada quer no ordenamento 

jurídico moçambicano, quer no plano internacional, passe a desempenhar o seu 

papel emancipatório àquelas pessoas.  

Todavia, acredita-se que se o Estado, na sua responsabilidade de promover os 

direitos humanos, divulgar mais os direitos do deficiente, sensibilizar mais a 

sociedade a tomar consciência dos mesmos direitos, criar leis que comportem 

sanções cada vez mais severas para quem de forma sistemática as violar, para as 

instituições que não respeitam o princípio de igualdade; será possível mitigar em 

larga medida o preconceito, o estigma e a marginalização das pessoas 

portadoras de deficiência. 

Torna-se fundamental, que as pessoas portadoras de deficiência se organizem 

em associações e que se engajem na busca do reconhecimento do papel de 

grande relevo que desempenham na sociedade. 

Para terminar, importa referir que com este trabalho, está-se convicto que não 

se esgota a pesquisa nessa área do saber, espera-se sim que tenha dado um 

modesto contributo de modo a que os próximos pesquisadores possam usar o 

mesmo para adquirir alguns subsídios que lhes possam ajudar a pesquisarmais 

afundo esta problemática de igualdade de oportunidades. 
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BARREIRAS NO ACESSO AO SNE POR PARTE DOS PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA 

ELVES DA ROSA MÁRIO MANHIQUE  
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“Os cidadãos Portadores de Deficiência gozam plenamente dos direitos 

consignados na Constituição e estão sujeitos aos mesmos deveres com ressalva 

do exercício ou cumprimento daqueles para os quais, em razão da deficiência, se 

encontrem incapacitados.”   

Art. 37.º da Constituição da República (2004)  
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa intitulada: “O Princípio da Educação Inclusiva em 

Moçambique: Barreiras e Tendências da Educação das Pessoas com 

Deficiência” foi elaborada no âmbito do concurso de pesquisa em “Direitos dos 

Deficientes”, organizado pelo Centro de Direitos Humanos (CDH) e, está 

subjacente na área temática em torno do “Acesso à Educação por parte dos 

Deficientes”. 

Nestes termos, propõe-se, no presente trabalho uma abordagem na vertente 

jurídica, sobre o “Acesso e Participação Inclusiva na Comunidade Escolar dos 

Alunos com Deficiência”, que em virtude da sua condição de Deficientes, o 

Sistema Educacional tende a exclui-los ou restringi-los. Com a abordagem 

“supra referenciada” pretende-se analisar a exclusão baseada em deficiência, no 

ordenamento jurídico moçambicano, enquanto impeditivo do reconhecimento 

do direito ao “Acesso à Educação para as Pessoas com Deficiência”, 

consignado no “Princípio da Igualdade” constitucionalmente garantido, 

constituinte do regime geral dos Direitos Fundamentais. 

A “Educação Inclusiva” foi instituída para garantir à “Pessoa com Deficiência” 

o acesso e a integração efectiva em estabelecimentos de ensino regular ou em 

escolas especializadas, adequando, deste modo, o padrão das escolas à realidade 

do aluno, para que “todos os educandos” possam desenvolver-se em todos os 

aspectos do seu processo educativo. 

A disposição do trabalho foi estruturada em capítulos, com a seguinte ordem: 

breve introdução que compõe os aspectos fulcrais, integrante da apresentação e 

formulação de aspectos metodológicos usados para garantia da igualdade de 

oportunidades na educação para Pessoas com Deficiência; o primeiro capítulo 

demonstra, de forma crítica, a inadequação do termo “Pessoas Portadoras de 

Deficiência”, que constitui um valor agregado à pessoa do Deficiente; o 

segundo capítulo faz o enquadramento jurídico da Educação Inclusiva, 

analisando, no entanto, as principais Convenções Internacionais e a legislação e 

ou politicas vigentes em Moçambique, com vista a garantia da igualdade no 

acesso às instituições de educação por parte das Pessoas com Deficiência; o 

terceiro capítulo, faz alusão de que apesar da desigualdade de oportunidades da 
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educação, Moçambique segue um modelo de inclusão progressiva com vista à 

inclusão escolar de estudantes deficientes; e por último seguem-se, as 

conclusões do estudo e enumeração das diferentes categorias dos materiais 

usados na elaboração da pesquisa. 

1. Problema de Pesquisa 

A criação do Sistema Nacional de Educação (SNE) ao serviço dos interesses 

das massas iniciou com a nacionalização da educação, a 24 de Julho de 1975, 

nos termos do Decreto n.º 12/1975, que proíbe o exercício, a título privado, de 

actividades de ensino em Moçambique, atribuíndo ao Estado o papel director, 

planificador e executor da educação. Porém, apesar da aprovação da Lei n.º 

4/83, de 23 de Março, que cria o SNE, o “Princípio da Educação Inclusiva”, 

atinente às “Pessoas com Deficiência” não estava ainda enquadrado.  

A inclusão como prática educativa em Moçambique constitui um fenómeno 

muito recente e em contínua construção. As práticas anteriores de educação, 

como a exclusão e a segregação institucional de pessoas com “Necessidades 

Educativas Especiais” (NEE), vêm dando espaço, gradativamente à inclusão, 

baseada num sistema de valores que inclua todos, ainda que, de alguma maneira 

sejam diferentes, a participação de todos os membros da comunidade escolar.  

A consciencialização no país sobre os “Direitos das Pessoas com Deficiência” e 

o seu acesso a uma “Educação para Todos” foram constitucionalmente 

consagrados, pela primeira vez, nos n.os 1 e 2 do art.º 92.º da Constituição da 

República de Moçambique (CRM) de 1990, nos seguintes termos, “a educação 

constitui um direito de cada cidadão e o Estado deve promover a igualdade a 

todos cidadãos para o gozo deste direito”. À luz desta norma, jurídico-

constitucional, o SNE foi, através da Lei n.º 6/1992, de 6 de Maio, definido em 

três categorias que podem ser assim sumariadas: o Ensino pré-escolar; Ensino 

Escolar e Ensino extra-escolar.  

Baseada numa concepção democrática da educação, caracterizada pela 

promoção dos “Direitos dos Cidadãos com Deficiência” e pela construção de 

uma “Educação para Todos”, a CRM de 2004 veio reafirmar através dos art.ºs 

35.º, 37.º, 88.º e 125.º, o “Princípio Inclusão Social e Igualdade de 

Oportunidades dos Cidadãos com Deficiência”. 
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No plano Internacional, a Convenção sobre os “Direitos das Pessoas com 

Deficiência”, adoptada pela Assembleia Geral da ONU, a 13 de Dezembro de 

2006, reafirma o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, ao reconhecer o “Direito à Educação sem Discriminação às Pessoas com 

Deficiência”, no seu art.º 24.º n.º 2 alínea a), com base na igualdade de 

oportunidades, assegurada através de um “Sistema Educacional Inclusivo” em 

todos os níveis.  

Nos termos previstos no n.º 2 do art.º 18.o e do disposto na alínea t) do art.º 

179.o, ambos da CRM de 2004, a vigência de tratados ou acordos internacionais 

na Ordem Jurídica moçambicana verifica-se após a aprovação, pelo poder 

legislativo, e publicação oficial da resolução da ratificação no “Boletim da 

República”.  

A ratificação da “Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência” e do seu “Protocolo Facultativo”, adoptados pela Resolução 

A/61/106 e A/RES/61/106 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

respectivamente, teve o enquadramento jurídico ao abrigo do disposto na alínea 

t) do n.º 2.o do art.º 179.o da Constituição, através do qual a Assembleia da 

República aprovou, em Novembro de 2010,a ratificação da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu Protocolo 

Facultativo, significando que Moçambique passa a reconhecer a legitimidade do 

Comité sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para receber e examinar 

as violações apresentadas por pessoas ou grupos ou por seus representantes, 

sem terem que passar pelos mecanismos oficiais de denúncias.  

Mas, apesar do quadro legal criado, as barreiras atitudinais e ambientais para a 

efectivação do “Princípio da Educação Inclusiva” a violação dos “Direitos das 

Pessoas com a Deficiência” continua, no ordenamento jurídico moçambicano, 

um fenómeno comum. Esta acepção é visível na abordagem quantitativa dos 

dados do Relatório de 2007 do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a 

“População Portadora de Deficiência em Moçambique”, que indica a existência 

no país de 475.011 Pessoas com Deficiência, das quais, apenas 141.946 sabiam 

ler e escrever, sendo que 6.758 somente sabiam ler; 295.115 não sabiam ler nem 

escrever; sobrando um total de 3.480 cuja condição de alfabetização ficou 

desconhecida.  
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Os dados do Relatório do INE, sobre a “População Portadora de Deficiência 

em Moçambique” quantificam de forma precisa o grau de exclusão escolar das 

Pessoas com Deficiência, ao demonstrar que o universo da população com 

Deficiência em idade escolar, 475.011 conforme “supracitado”, perfazia apenas 

59.531 indivíduos, dos quais 156.761 haviam frequentado uma escola e, 231.007 

que nunca tinham frequentado o SNE, ou seja, 48,6% estavam na condição de 

excluídos pelo SNE.  

Portanto, da População Moçambicana com Deficiência, apenas 29,9% sabiam 

ler e escrever e os restantes 62,1% não sabiam ler nem escrever. Estes dados 

demonstram a existência de barreiras atitudinais e ambientais para a efectivação 

dos “Direitos das Pessoas com Deficiência” com vista a assegurar uma 

“Educação Inclusiva”. 

2. Objecto do Estudo 

O objecto do presente estudo é, conforme anteriormente referenciado, “O 

Princípio da Educação Inclusiva em Moçambique: Barreiras e Tendências da 

Educação das Pessoas com Deficiência”. O Princípio da Educação Inclusiva 

dos alunos com Necessidades Eduacionais Especial (NEE) em classes regulares 

foi, em linhas gerais, consagrado na Declaração de Salamanca, sobre os 

princípios, a política e as práticas na área das NEE, aprovado a 10 de Junho de 

1994, para assegurar que a “Educação das Pessoas com Deficiência” faça parte 

integrante do “Sistema Educativo Regular”.  

O Direito à Educação, quer regular ou inclusiva, enquanto aplicação de recursos 

públicos, previstos no “Orçamento do Estado”, para a promoção de políticas 

sociais de educação, está integrado na segunda geração dos Direitos Humanos. 

No entanto, os “Direitos das Pessoas com Deficiência” integram-se na terceira 

geração dos Direitos Humanos, enquanto fundamentados na necessidade 

humana de garantir uma convivência baseada na solidariedade e fraternidade 

das comunidades, bem como no usufruto do património comum da 

Humanidade.  

Neste sentido, procura-se, “lato sensu”, entender o “Principio da Educação 

Inclusiva” no ordenamento jurídico moçambicano enquanto “processo em 
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construção para a edificação de uma sociedade inclusiva para todos”, alicerçada 

na valorização da diversidade dentro da comunidade humana.  

O objecto de estudo incide, “strictosensu”, nas “Barreiras Atitudinais e 

Ambientais para o acesso ao SNE às Pessoas com Deficiência”, no qual se 

propõe uma análise à diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 

deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, com enfoque ao “Acesso à Educação”.  

A prevalência das barreiras no acesso ao SNE por parte dos deficientes, num 

contexto marcado pelo avanço da legislação sobre as políticas públicas e acções 

com vista a garantir uma “Educação Inclusiva”, encontra-se, 

fundamentalmente, na percepção generalizada de que as “Pessoas com 

Deficiência” são diferentes e de que a tarefa de educá-las requer um 

conhecimento e uma experiência especiais, um equipamento especial, um 

treinamento especial e escolas especiais.  

A acessibilidade é entendida, ao abrigo do disposto art.º 9.º da “Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, como condição intrínseca para 

o ingresso e permanência aos meios físicos, de comunicação, aos sistemas 

(como por exemplo ao SNE), às políticas, serviços e programas implementados 

pela comunidade, de forma que as “Pessoas com Deficiência” atinjam a sua 

autonomia em todos os aspectos da vida.  
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA? QUADRO TEÓRICO-

CONCEPTUAL 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada e proclamada pela 

Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 

Dezembro de 1948, apesar do seu carácter não vinculativo, constitui uma 

inspiradora normativa internacional da promoção dos “Direitos e Liberdades 

Fundamentais do Homem”.  

A partir dos princípios consignados na Declaração dos Direitos Humanos, 

foram inspirados vários textos universais com vista a “promover, proteger e 

assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por parte de todas as Pessoas com Deficiência e 

promover o respeito pela sua inerente dignidade”, conforme explicita o 

disposto no art.º 1.o da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência”.  

A alínea a) do art.º 3.ºda “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência”, institui que o “reconhecimento da dignidade da Pessoa com 

Deficiência é fundamental, por opor-se à ideia de que a deficiência é uma 

condição sub-humana ou a uma anomalia que ‘danifica’ a sua condição de 

pertencer à humanidade”. 

Nos termos do disposto no n.º 1.o da Convenção supracitada, o termo “Pessoa 

com Deficiência”, designa “qualquer pessoa que têm impedimentos de natureza 

física, intelectual ou sensorial, os quais, em interacção com diversas barreiras, 

podem obstruir sua a participação plena e efectiva na sociedade com as demais 

pessoas”.  

Na mesma ideia, no âmbito da IX Assembleia da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a deficiência é referida como “perda ou anormalidade de 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica, temporária ou 

permanente, incluindo a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um 

membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das 

funções mentais”.  

É neste sentido, que na ordem jurídica moçambicana, à luz da Resolução n.º 

20/99, de 23 de Junho, aprovada pelo Conselho de Ministros, que institui o 
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quadro legal da “Politica sobre a Pessoa Portadora de Deficiência” são 

definidos no ponto 1.2. “a Deficiência” e “a Pessoa Portadora de Deficiência”. 

Porém, o legislador moçambicano adoptou a expressão “Pessoa Portadora de 

Deficiência,” conforme o consagrado no texto constitucional, nos termos dos 

art.os 125.º e 37.º e nas normas ordinárias, como por exemplo a Resolução n.º 

20/99, de… 

Fazendo uma análise crítica da legislação moçambicana, a expressão “Portador 

de Deficiência” constitui um valor agregado à Pessoa do Deficiente, ou seja, a 

condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta sua 

deficiência, mas simplesmente, tem a deficiência. Nestes termos, tanto o verbo 

transitivo directo “portar” (do latim “portare”, que significa carregar consigo ou 

conduzir), como o substantivo ou o adjectivo “portador” (do latim “portatore”) 

não se aplicam a uma condição inata ou adquirida que faz parte da pessoa.  

A maioria dos documentos, provindos das Convenções Internacionais e ou 

Declarações das Nações Unidas, incluindo doutrina recente, tende a ser 

consensual a adopção da expressão “Pessoas com Deficiência” em todas as suas 

manifestações orais ou escritas. 

Apesar do termo “Portador de Deficiência” ter sido adoptado pelo legislador da 

ordem jurídica moçambicana, em todas as leis e políticas referentes às Pessoas 

com Deficiência, será evitada a terminologia “Portador de Deficiência”, em 

preferência ao termo “Pessoas com Deficiência”, com excepção de onde, por 

razões históricas ou legais, se demonstrar a necessidade do uso de tal expressão. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: ALGUMAS NOTAS SOBRE O 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO EM MOÇAMBIQUE 

O “Princípio da Igualdade” constitucionalmente garantido, no art.º 35.o da 

Constituição de 2004, segundo o qual “todos os cidadãos são iguais perante a 

lei”, constitui um dos princípios do “Estado do Direito”, estruturante do regime 

geral dos Direitos Fundamentais.  

O “Princípio da Igualdade” é violado, conforme explicita Canotilho, quando “a 

desigualdade de tratamento surge como arbitrária, ou seja, quando ocorrem 

diferenciações de tratamento sem fundamento material bastante ou sem 

qualquer justificação razoável, segundo critérios de valor objectivo 

constitucionalmente relevantes”.  

Na mesma senda, Nowak refere, em conformidade com o art.º 26.º do “Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos”, que a proibição de 

discriminação faz parte do Direito Humano de Igualdade e, esta proibição é 

particularmente importante porque os grupos desvantajosos, como as “Pessoas 

com Deficiências”, são especialmente discriminadas no acesso às instituições 

educacionais, como também em outros serviços sociais.  

Ao abrigo do disposto no art.º 2.º da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência”, a discriminação por motivo de deficiência, significa qualquer 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou 

efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou o exercício, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais nos âmbitos político, económico, social, 

cultural, civil ou qualquer outro.  

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional moçambicano, o “Princípio da 

Igualdade” no acesso à “Educação para Todos”, assume relevância enquanto 

princípio de igualdade de oportunidades no acesso à educação por parte de 

“Pessoas com Deficiência” resultante da conjugação do art.º 88.º, que consagra 

no seu n.o1.º que “a educação constitui direito e dever de cada cidadão”, 

consubstanciado com o art.º 37.º que institui “o princípio da inclusão educativa, 

ao referir que “os cidadãos portadores de deficiência gozam plenamente dos 

direitos consignados na Constituição e estão sujeitos aos mesmos deveres”, 
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incluindo o “Direito à Educação” plasmado no supracitado art.º 88.º, “com 

excepção dos que, em razão da deficiência, se encontrem incapacitados”.  

Ainda em torno da ressalva do exercício ou cumprimento do “Direito à 

Educação”, para os que em razão da deficiência se encontram incapacitados, o 

n.º 2.º do art.º 125.º reafirma, de forma implícita, o “Princípio da Educação 

Inclusiva”. 

Porém, esta igualdade no acesso às instituições de educação, conexiona-se, no 

seguimento de Canotilho, por um lado, com uma política de justiça social e com 

a concretização das imposições constitucionais tendentes à efectivação dos 

“Direitos Económicos, Sociais e Culturais de Pessoas com Deficiência”, 

reconhecidos no art.º 125.º, por outro lado, é inerente à própria ideia de igual 

dignidade social, que funciona contra a discriminações e também como 

princípio jurídico-constitucional impositivo de compensação de desigualdade de 

oportunidades, constitucionalmente consagrada no art.º 37.o da Constituição.  

Em 1999, o Conselho de Ministros aprovou a Resolução n.º 20/99, de 23 de 

Junho, que institui o quadro legal da “Politica sobre a Pessoa Portadora de 

Deficiência”. A “Politica para as Pessoas com Deficiência”, alicerçando-se no 

“Princípio Constitucional da não Discriminação”, assenta no reconhecimento, 

para a área da educação, do “Direito à Educação Geral, Especial e Vocacional”, 

consagrado na alínea d) do número 1.3 da aludida Resolução. 

A alínea d) do n.º 1.3. reafirma a política do Governo para a “Pessoa com 

Deficiência”, alicerçando-se na conjugação do art.º 37.o e art.º 88.o que 

consagram o “Princípio Constitucional da não Discriminação”, o “Direito à 

Educação Geral, Especial e Vocacional”, garantido à “Pessoa com Deficiência”, 

em geral, e às pessoas com NEE, em particular, o acesso e a integração em 

estabelecimentos de ensino regular ou em escolas especializadas, em condições 

pedagógicas, técnicas e humanas apropriadas. 

No seguimento do disposto na Resolução n.º 68/2009, de 27 de Novembro, no 

concernente à expansão do ensino, para garantir a inclusão das “Pessoas com 

Deficiência”, o Ministério da Educação deve procurar alargar as possibilidades 

para que as “Pessoas com Deficiência” tenham acesso ao ensino nas escolas, e 

para aqueles que necessitam de cuidados especializados, que haja uma maior 
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disseminação de escolas especiais, bem como capacitação de professores, de 

modo a que este grupo de cidadãos tenha acesso à escola. 

Para supervisionar e impulsionar o desenvolvimento e a integração e ou 

inclusão da “Pessoa com Deficiência” na sociedade, incluindo a promoção do 

respeito e da defesa dos “Direitos da Pessoa com Deficiência” consignados na 

legislação em vigor na ordem jurídica moçambicana foi, através do Decreto 

n.o78/2009, de 15 de Dezembro, criado pelo Conselho de Ministros, o 

“Conselho Nacional para a Área da Deficiência”.  

No âmbito do SNE, a “Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência” 

faz alusão, no ponto 4.2., à necessidade de garantir à “Pessoa com Deficiência” 

em geral, e às pessoas com NEE em particular, o acesso e a integração em 

estabelecimentos de ensino ou em escolas especializadas, em condições 

pedagógicas, técnicas e humanas apropriadas. 

BARREIRAS E TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA EM MOÇAMBIQUE 

No seguimento do “Principio da Educação Inclusiva”, o art.º 3.º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em concordância com o n.º 1 do art.º 26.º, 

reafirma os “Princípios de Dignidade e Igualdade” inerentes a “Todos os 

Homens” no acesso à “Educação Inclusiva”. O raciocínio apresentado por 

LIMA sobre a “Educação Inclusiva” pressupõe a construção de um Sistema 

Educativo que interaja e conviva com as “Pessoas com Deficiências,” 

resultando em uma “Educação sem Exclusão”.  

Na mesma linha, que a “supracitada”, TOFLER define a “Inclusão Social” 

(integradora da Educação Inclusiva) como “o processo através do qual a 

sociedade e a ‘Pessoa com Deficiência’ procuram adaptar-se mutuamente tendo 

em vista a equiparação de oportunidades e, consequentemente, uma ‘Sociedade 

para Todos’”.  

Em linhas gerais, a “Educação Inclusiva” significa que o Sistema Regular de 

Educação deve adaptar-se às necessidades da “Pessoa com Deficiência”, para 

que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos do seu processo educativo, 

ou seja, constitui um conjunto de princípios e procedimentos implementados 
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pelos sistemas de ensino para adequar a realidade das escolas à realidade do 

aluno que, por sua vez, deve representar toda a diversidade humana.  

A Educação Inclusiva está acoplada ao conceito “Necessidades Educativas 

Especiais”, que, segundo CORREIA, abrangem as alterações significativas 

encontradas nas crianças e adolescentes no seu desenvolvimento, provocadas na 

sua essência por problemas orgânicos, funcionais e, ainda por défices 

socioculturais e económicos graves e, ainda abrange problemas de foro 

sensorial, intelectual, processo lógico, físico, emocional e quaisquer outros 

problemas ligados à saúde do indivíduo.  

Portanto, em conformidade com CORREIA, uma NEE ocorre quando um 

problema afecta a aprendizagem ao ponto de serem necessários acessos 

especiais ao currículo especial ou modificado, ou a condições de aprendizagem 

especialmente adaptadas para que o aluno possa receber uma educação 

apropriada.  

Como subscritor da Declaração Mundial sobre a “Educação para Todos”, de 

Jomtien – Tailândia, de 1990, Moçambique promove, através do Ministério da 

Educação, o “Direito à Educação Básica” assente no “Princípio da Inclusão”, 

incluindo aquelas que apresentam dificuldades de aprender ou que sejam 

pessoas com NEE.  

Em linha com a “Inclusão Escolar”, o Ministério da Educação lançou, em 1998, 

o Programa “Escolas Inclusivas”, com vista a promover a integração das 

“Crianças com Necessidades Especiais” no Sistema de Educação regular, ou 

seja, consciencializar a comunidade escolar sobre a diversidade educacional.  

Neste sentido, até 2005 foram, segundo dados oficiais, apoiados mais de 31.000 

alunos com NEE, tendo a maioria sido integrada nas escolas regulares e os 

remanescentes, cerca de 418, pelo facto de exigirem uma atenção mais 

especializada, foram integrados nas 3 escolas especiais e no Instituto de 

Deficientes Visuais que funcionam no país.  

A principal justificativa desta ‘inclusão limitada’, se considerar os modelos de 

inclusão progressiva discutidas por Correia, dos alunos com NEE, está 

consignada na “Política Nacional de Educação”, que divide os alunos com 

NEE em dois grupos, sendo que os primeiros englobam os que apresentam um 

nível de afecção orgânica não muito agudo que possam ser enquadrados em 
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escolas regulares mas, com um atendimento especial e individualizado e, o outro 

grupo, abrange os alunos cujo grau de afecção é severo e devem ser atendidos 

em escolas especiais.  

Ainda sobre as escolas especiais, Fonseca entende que estas só deveriam existir 

quando “os alunos revelam deficiências severas e complexas, quer no aspecto 

sensorial, quer no intelectual e motor, ou então no caso de comportamentos e 

desordens emocionais extremas”.  

Na prossecução das acções de “Save the Children”, em parceria com o 

Ministério da Educação e outras Organizações Não Governamentais (ONGs), 

foram integradas no SNE, em Janeiro de 2012, no âmbito do projecto 

“Educação Inclusiva e Protecção de Crianças com Deficiência”, orçado em 775 

mil euros, cerca de 7.753 alunos com deficiência.  

No âmbito da implementação da “Política Nacional da Pessoa Portadora de 

Deficiência”, o Ministério da Mulher e Acção Social integrou 92.103 alunos 

com NEE no ensino, 117 dos quais no ensino secundário e 18 no ensino 

superior. Deste modo, seguindo o entendimento de BUENO, a simples 

inserção de alunos com NEE, sem qualquer tipo de apoio ou assistência aos 

Sistemas Regulares de Ensino pode redundar num fracasso, na medida em que 

estes apresentam problemas graves de qualidade, expressos pelos altos níveis de 

reprovação, de evasão escolar e pelos baixos níveis de aprendizagem. 

Conclusão 

Depois de ter, ao longo da pesquisa, foi analisado “O Princípio da Educação 

Inclusiva em Moçambique: Barreiras e Tendências da Educação das Pessoas 

com Deficiência”, e ainda se sente de que, devido à exiguidade do período para 

a investigação, muito do que foi proposto ficou por se esclarecer. Nestes 

termos, acredita-se que as limitações ou insuficiências da presente investigação, 

serão encaradas pelos críticos do mesmo como condicionantes para futuros 

trabalhos mais aprofundados. 

A Inclusão Social e de Igualdade para os “Cidadãos com Deficiência”, baseada 

numa concepção democrática da “Educação para Todos” que assenta no 

“Princípio Constitucional da não Discriminação”, foi constitucionalmente 
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consignada na CRM de 1990 e reafirmada na CRM de 2004, instituída para 

garantir a valorização da diversidade dentro da sociedade moçambicana, 

caracterizada pela promoção dos “Direitos dos Cidadãos com Deficiência” e 

pela construção de uma “Educação para Todos”. 

A prevalência da desigualdade de tratamento social de “Pessoas com 

Deficiência”, no acesso e na integração em estabelecimentos de ensino regular 

ou em escolas especializadas, em condições pedagógicas, técnicas e humanas 

apropriadas, continua prevalecente na sociedade moçambicana e cria novas 

categorias de exclusão, apesar da existência da legislação atinente à edificação de 

uma “Sociedade Inclusiva”, de igualdade de oportunidades no Acesso à 

Educação por parte de “Pessoas com Deficiência”. 

Para impulsionar o desenvolvimento e a integração de uma “Educação para 

Todos” às “Pessoas com Deficiência, para além da capacitação de professores, ” 

há uma necessidade de se construir um Sistema Educativo que privilegie a 

intersecção, em todos os sentidos, entre “Pessoas com Deficiência” e “Pessoas 

sem Deficiência”, ou seja, enquadrar no mesmo grupo os alunos das escolas 

regulares os alunos com NEE, que resultaria na construção de uma “Educação 

Inclusiva” e que as escolas especiais, só existiriam quando os alunos revelassem 

deficiências severas e complexas. 
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ADPPDCM – Associação de Desporto da Pessoa Portadora de Deficiência da 

Cidade de Maputo - Av. Mártires da Machava no93, Polana Cimento B, 

Maputo, 21491668; 
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ADPPDPM – Associação de Desporto Para Pessoas com Deficiência da 

Província de Maputo – Rua São Gabriel, Matola, 21495470, 21496297; 

AJODEMO - Associação dos Jovens Deficientes de Moçambique – Av. 

Milagre Mabote no1009 r/c,; 

AMMD – Associação Moçambicana de Mulheres Portadoras de Deficiência – 

Igreja da Muanha na Av. Maguiguana, Maputo, email- 

mulher23@yahoo.com.br;  

AMOFAS – Associação dos Familiares e Amigos dos Surdos de Moçambique – 

Rua da Resistência (FAMOD) no1141, Malhangalene, Maputo, 

21495470, 21496297; 

ASUMO – Associação dos Surdos de Moçambique - Rua da Resistência 

(FAMOD) no1141, Malhangalene, Maputo, 21419304; 

CERCI – Cooperativa para educação e Reabilitação de cidadãos Inadaptados – 

Rua de Nachingwea nº486, Maputo, 21493394; 

CINFORTECNICA – Associação de Jovens Técnicos Portadores de 

Deficiência de Moçambique – Av. Acordos de Lusaka nº1919, Bairro 

Urbanização, Maputo, 21465536, 21465537; 

CODEFAM – Comité de defesa dos Deficientes das Forças Armadas de 

Moçambique 

CPM – Comité Paralímpico de Moçambique – Av. Mártires da Machava nº 93, 

Polana Cimento B, Maputo, 21419304; 

FAMOD – Fórum das Associações Moçambicanas de deficientes - Rua da 

Resistência nº 1141, 1º andar, Malhangalene, Maputo; 

NLHUVUKU - Grupo Teatral Nlhuvuku – Rua da Resistência nº 1141, 

Malhangalene, Maputo; 

RAVIM - Rede para Assistência as vítimas de Minas – Av.Milagre Mabote nº 

852, Malhangalene, Maputo, 21417859;  
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Instrumentos Legais 

Legislação Nacional: 

Constituição da República Popular de Moçambique de 1975; 

Constituição da República de Moçambique de 1990; 

Constituição da República de Moçambique de 2004; 

Lei n 7/2008, de 9 de Julho (Lei da Promoção e Protecção dos Direitos da 

Criança); 

Lei nº  23/2007, de 1 de Agosto (Lei do Trabalho); 

Lei nº  4/2007, de 7 de Fevereiro (Lei da Protecção Social); 

Lei nº 6/92, de 06 de Maio, que aprova o novo Sistema Nacional de Educação 

(publicada no BR nº 19, I Série, de 06 de Maio de 1992); 

Resolução n.º 29/2010, de 31 de Dezembro, que ratifica a Convenção 

Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. (Publicada no BR nº52, 

I Série, 18.o Suplemento, de…); 

Resolução n.º 30/2010, de 31 de Dezembro, que ratifica o Protocolo 

Facultativo à Convenção Internacional dos Direitos das pessoas com 

Deficiência. (Publicada no BR nº52, I Série, 18.o Suplemento, de …); 

Resolução n.º 20/99, que aprova a Política da Pessoa com Deficiência. 

Publicada no Boletim da República nº 52, Série I, 2.º Suplemento, de 29 de 

Junho de 1999; 

Resolução n.º 68/2009, de 27 de Novembro, que institui a Estratégia da Pessoa 

Portadora de Deficiência na Função Pública. Publicada no BR n.º 47. I Série, 2.º 

Suplemento; 

Resolução nº  4/93, de 2 de Junho, que ratifica a Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra as Mulheres, BR. Nº 22, I Série; 

Resolução nº 5/91, de 12 de Dezembro, que ratifica o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos; 

Resolução nº 1/2011, de 14 de Abril, que aprova o Estatuto Orgânico do 

Ministério da Educação; 
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Resolução nº 9/88, de 25 de Agosto, que ratifica a Carta Africana dos Direitos 

dos Homens e dos Povos; 

Resolução nº 8/95, de 22 de Agosto, que aprova a Política Nacional da 

Educação; 

Resolução nº 3/2008, de 30 de Maio, que ratifica o Protocolo Opcional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher); 

Resolução nº  28/2005, de 13 de Dezembro, que ratifica a Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África); 

Resolução nº 12/98, de 9 de Abril, que aprova a Política de Acção Social In BR. 

Nº 14, I Série; 

Resolução nº 19/90, de 23 de Outubro, que ratifica a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, BRnº 42, I Série. 

Decreto nº 53/2008, de 30 de Dezembro, que aprova o Regulamento de 

Construção e Manutenção dos Dispositivos Técnicos de Acessibilidade, 

Circulação e Utilização do Sistema dos Serviços Públicos à Pessoa Portadora de 

Deficiência ou de Mobilidade Condicionada; 

Decreto nº 85/2009, de 29 de Dezembro, - que aprova o Regulamento do 

subsistema de segurança social básica, BR. nº 51, I Série. 

Decreto n.º 78/2009, de 15 de Dezembro, que cria o Conselho Nacional para a 

Área da Deficiência; 

Decreto-lei 22/77, de 28 de Maio, que ratifica a Convenção nº 111 da OIT 

sobre Discriminação no Emprego e Profissão); 

Plano Nacional de Acção da Área de Deficiência I (2006-2011) – aprovado a 18 

de Abril de 2006.   

Legislação Internacional: 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, adoptada e proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução 217 A (III) em 10 de 

Dezembro de 1948; 
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Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (Adoptado pela 

Resolução 2200 A – XXI da Assembleia Geral das NU, de 16 de Dezembro de 

1966); 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

(Aprovado pela Assembleia Geral, através da resolução 2200 A (XXI), de 16 de 

Dezembro de 1966); 

Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos de 1981; 

Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989; 

Declaração de Direitos do Deficiente Mental, proclamada pela Assembleia 

Geral das nações Unidas, através da Resolução nº  A/8429 de 22/12/1971; 

Convenção 159 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre 

Reabilitação Profissional em Emprego de Pessoas Portadoras de Deficiência; 

Declaração sobre os Direitos das Pessoas Deficientes, de 9 de Dezembro de 

1975, aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, através da Resolução 

n.º 3447 (XXX); 

Programa de Acção Mundial para as Pessoas Deficientes aprovado pela 

Resolução 37/52, de 3 de Dezembro de 1982 (da Assembleia Geral da ONU); 

Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, Jomtien, 1990; 

Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, 1994; 

Fórum Mundial de Educação, Dakar, 2000.      

 


