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Celebração do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência – 3 de dezembro de 2016 

Mensagem do Primeiro-Ministro à Nação 

 

Hoje, dia 3 de dezembro, os diferentes países celebram o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência, 
criado para dar uma atenção especial a todos os que nasceram com alguma deficiência ou que a 
adquiriram ao longo da vida. 

O Estado de Timor-Leste pretende assegurar que as pessoas com deficiência possam também participar 
no desenvolvimento nacional, procurando incluir toda a gente e não deixar os deficientes para trás. 

O Governo fez diversos esforços para responder às situações que as pessoas com deficiência enfrentam, 
numa série de aspetos, nomeadamente na área da Educação, onde já são feitos esforços para criar um 
sistema inclusivo (que integre as pessoas segundo as suas capacidades e adapte os programas às suas 
necessidades); e na área da Saúde, onde se tem vindo a criar mecanismos de apoio na assistência a 
pessoas com deficiência. 

O Governo está também a desenvolver programas de proteção social, para lhes dar oportunidade de 
formação e emprego, e a dinamizar a área do desporto de deficientes. 

A celebração do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência desperta-nos a todos para a importância e 
prioridade a dar aos programas de desenvolvimento social, ajudando os deficientes a atingirem um nível 
de vida adequado e a sentirem-se protegidos dentro da sociedade. 

Aproveitando a celebração do Dia Mundial das Pessoas com Deficiência, todos nós temos que fazer um 
esforço para: 

• Reduzir a desigualdade no desenvolvimento. 
• Aumentar a participação das pessoas com deficiência na economia da nação. 
• Promover uma educação inclusiva. 
• Assegurar o normal acesso aos serviços do quotidiano (acessibilidade) e consolidar parcerias de 

proteção aos deficientes. 

Saúdo todos os timorenses deficientes e quero que saibam que podem contar com o apoio do Governo. 

Um por todos! Todos por um! 

 


