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A Reabilitação Baseada na Comunidade e a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência
Este documento identifica as ligações entre a Reabilitação Baseada na Comunidade 
(RBC) – com base nas Diretrizes de RBC como referência principal – e a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPC/CRPD). Esta análise visa 
apoiar agentes de desenvolvimento na compreensão da RBC como estratégia para 
o desenvolvimento inclusivo de pessoas com deficiência em conformidade com a 
Convenção e fortalecer os programas de RBC.  

1. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A CDPD, adoptada em 2006, é o mais significativo desenvolvimento jurídico para 
pessoas com deficiência em todo o mundo. Esta ilustra a mudança de atitude e 
abordagem para com as pessoas com deficiência: de “objectos” de caridade e de 
bem-estar passaram a ser vistas como participantes, membros contribuintes da 
sociedade, com direitos iguais aos outros na sua comunidade e capazes de tomar 
decisões para as suas vidas. A Convenção é um tratado específico de direitos 
humanos para a deficiência, esclarecendo como os estabelecidos direitos civis, 
políticos, sociais, económicos e culturais se aplicam igualmente a pessoas com 
deficiência. Afirma claramente que todos os direitos humanos têm de ser inclusivos 
e acessíveis às pessoas com deficiência; identifica áreas onde adaptações têm de 
ser feitas para pessoas com deficiência acederem e exercerem os seus direitos em 
igualdade de condições com os outros, e áreas onde os seus direitos têm de ser 
protegidos. O princípio central da Convenção é o de não-discriminação; a sua visão é 
a de uma sociedade inclusiva. O texto foi desenvolvido com a participação activa de 
pessoas com deficiência e das suas organizações representativas (Organizações de 
Pessoas com Deficiência).

2. A Reabilitação Baseada na Comunidade

A Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) foi definida em 2004 pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), as Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) como “uma estratégia 
de desenvolvimento comunitário para a reabilitação, igualdade de oportunidades, 

Como documento juridicamente vinculativo para os Estados que o ratifiquem, a 
CDPD é, portanto, uma ferramenta poderosa para «promover, proteger e garantir 
o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente” (artigo 1).
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redução da pobreza e inclusão social de todas as pessoas com deficiência. A 
RBC é implementada através de esforços combinados das próprias pessoas com 
deficiência, as suas famílias, organizações e comunidades, e dos pertinentes serviços 
governamentais e não-governamentais de saúde, educação, trabalho, social e outros.” 

As Directrizes de RBC da OMS, OIT, UNESCO e IDDC (2010), desenvolvidas com 
a participação activa de Organizações de Pessoas com Deficiência (OPDs), Agências 
da ONU, governos e organizações da sociedade civil, proporcionam um entendimento 
unificado do conceito e princípios de RBC como uma abordagem compreensiva 
baseada em direitos. Focam-se na criação de sociedades inclusivas onde a 
acessibilidade para pessoas com deficiência a todos os benefícios do desenvolvimento 
são baseados nos princípios da CDPD. A matriz de RBC das Directrizes resume os 
cinco componentes principais da CRBC e os seus elementos subsidiários:
 

3. Ligações entre a Reabilitação Basead a na Comunidade e a 
Convenção

A CDPD tem uma dimensão de desenvolvimento explícita reconhecendo a relação 
entre deficiência e pobreza. Esta, por sua vez, sublinha as ligações entre a 
Convenção como um tratado de direitos humanos e a RBC como estratégia de 
desenvolvimento para a inclusão, promoção dos direitos e redução da pobreza. O 
folheto introdutório do enquadramento de RBC dá orientações segundo as quais: 
“a RBC é uma estratégia multi-sectorial capaz de garantir que a Convenção faz a 
diferença ao nível da comunidade. 
Enquanto a Convenção estabelece a filosofia e a política, a RBC é uma 
estratégia prática para a implementação. Actividades de RBC são projectadas para 
satisfazer as necessidades básicas das pessoas com deficiência, reduzir a pobreza e 
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permitir o acesso à saúde, educação, meios de subsistência e oportunidades sociais – 
todas essas actividades cumprem os objectivos da Convenção”.
“Enquanto a Convenção estabelece a filosofia e a política, a RBC é uma 
estratégia prática para a implementação. Actividades de RBC são projectadas para 
satisfazer as necessidades básicas das pessoas com deficiência, reduzir a pobreza e 
permitir o acesso à saúde, educação, meios de subsistência e oportunidades sociais – 
todas essas actividades cumprem os objectivos da Convenção”.

A Convenção contém referências implícitas à RBC em dois artigos mencionados abaixo:
Artigo 19: Os Estados Partes na presente Convenção reconhecem o igual direito de 
todas as pessoas com deficiência a viverem na comunidade, com escolhas iguais às 
demais e tomam medidas eficazes e apropriadas para facilitar o pleno gozo, por parte 
das pessoas com deficiência, dos seus direitos e a sua total inclusão e participação na 
comunidade, assegurando nomeadamente que: 

a.  As pessoas com deficiência tenham a oportunidade de escolher o seu local de 
residência e onde e com quem vivem em condições de igualdade com as demais, 
não sendo obrigadas a viver num determinado ambiente de vida;

b.  As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços 
domiciliários, residenciais e outros serviços de apoio da comunidade, incluindo 
a assistência pessoal necessária para apoiar a vida e inclusão na comunidade a 
prevenir o isolamento ou segregação da comunidade; 

c.  Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral sejam 
disponibilizados, em condições de igualdade, às pessoas com deficiência e que 
estejam adaptados às suas necessidades.” 

Artigo 26: Os Estados Partes tomam as medidas efectivas e apropriadas, incluindo 
através do apoio entre pares, para permitir às pessoas com deficiência atingirem e 
manterem um grau de independência máximo, plena aptidão física, mental, social e 
vocacional e plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para esse 
efeito, os Estados Partes organizam, reforçam e desenvolvem serviços e programas de 
habilitação e reabilitação diversificados, nomeadamente nas áreas da saúde, emprego, 
educação e serviços sociais, de forma que estes serviços e programas:
 (b)  Apoiem a participação e inclusão na comunidade e em todos os aspectos 

da sociedade, sejam voluntários e sejam disponibilizados às pessoas com 
deficiência tão próximo quanto possível das suas comunidades, incluindo em 
áreas rurais.

Outros artigos fazem referência à disponibilização de serviços na comunidade, por 
exemplo, Artigo 24 na Educação, Parágrafo 2 (b) As pessoas com deficiência 
podem aceder a um ensino primário e secundário inclusivo, de qualidade e gratuito em 
igualdade com as demais pessoas nas comunidades em que vivem; 

Artigo 25 (c) Providenciar os referidos cuidados de saúde tão próximo quanto possível 
das suas comunidades, incluindo nas áreas rurais.
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4. A Reabilitação Baseada na Comunidade como uma estratégia 
para a implementação da Convenção.

A RBC é considerada uma estratégia relevante para a efectiva implementação da CDPD, 
especialmente nos países em desenvolvimento. A prática de RBC pode ser um veículo e 
um mecanismo para a implementação da Convenção; enquanto a Convenção pode ser 
utilizada como um quadro para definir padrões de RBC e fortalecer a prática de campo. 
A tabela abaixo ilustra as fortes ligações entre os artigos fundamentais da Convenção e 
as Directrizes de RBC. 

Directrizes de RBC CDPD artigos fundamentais

Introdução à RBC 03. Princípios gerais
04. Obrigações gerais

Assuntos transversais 
principais:
Mulheres com Deficiência;  
Crianças com Deficiência; 
Princípios de CRPD

 03. Princípios gerais
04. Obrigações gerais
06. Mulheres com Deficiência
07. Crianças com Deficiência

Saúde 
 20. Mobilidade pessoal
25. Saúde
26. Habilitação e Reabilitação

Educação 24. Educação

Sustentabilidade  27. Trabalho e emprego
28. Nível de vida e protecção social adequados 

Social

 12.  Reconhecimento igual perante a lei
13. Accesso à justiça
14. Liberdade e segurança da pessoa
15.  Livre de tortura ou tratamento cruel, tratamento desumano 

ou degradante
16. Prevenção contra exploração, violência e abuso
17. Proteger a integridade da pessoa
19. Vida independente e inclusão na comunidade
23. Respeito pelo lar e família
30. Participação na vida cultural, recreação, lazer e desporto

Fortalecimento

 04.  Obrigações gerais
05. Igualdade e não discriminação
08. Sensibilização
09. Acessibilidade
15.  Prevenção contra tortura ou tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes
16. Livre de exploração, violência e abuso
17. Proteger a integridade da pessoa
21. Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação
22. Respeito à privacidade
29. Participação na vida política e pública

Saúde Mental 25. Saúde

Emergências e Desastres 11. Situações de risco e emergências humanitárias
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5. Experiências - Tornando a Convenção uma realidade através 
da Reabilitação Baseada na Comunidade

Os seguintes exemplos de diferentes regiões mostram o papel da prática de RBC 
na implementação de diversas disposições da Convenção. Os exemplos ilustram os 
papéis dos principais interessados, incluindo pessoas com deficiência, organizações 
de pessoas com deficiência (OPDs), governo e sociedade civil; e da importância das 
parcerias entre as partes interessadas na implementação da CDPD.

Advocacia para a lei nacional da deficiência no Peru, em 
conformidade com a Convenção1

O consórcio CBR do Peru é um grupo de quatro organizações que trabalham nos 
departamentos de Cuzco, San Martin e do município de Lima no Peru. O consórcio deu 
conta de que somente com uma boa lei nacional de deficiência seria efectivamente 
possível trazer mudanças reais à vida das pessoas com deficiência. O consórcio 
juntamente com DPOs e outros grupos da sociedade civil reuniram 130,000 assinaturas 
(57,000 eram requeridas) para fazer lobby com o Congresso peruano através dos 
meios de comunicação, sit-ins e outros meios. Um passo essencial para que a lei 
fosse introduzida foi a validação de assinaturas pelo Escritório Nacional de Eleições. 
O consórcio de RBC financiou este processo e fez lobby com o Congresso para rever 
a lei por meio de consultas com instituições relevantes. Finalmente, a 14 de Junho 
de 2012, o Congresso peruano aprovou uma inovadora lei de deficiência, com muitas 
disposições com base na Convenção. A iniciativa foi bem sucedida através de parcerias 
fortes e participação activa das pessoas com deficiência, apoiado pela forte convicção 
de que a implementação local da convenção é possível. O consórcio de RBC faz parte 
de uma rede de sociedade civil com o compromisso de monitorar a aplicação integral 
da presente lei. 

Implementação da Convenção através da RBC-exemplos do 
Paquistão e Nepal

No Paquistão, o projecto “Desenvolvimento Comunitário Inclusivo através da 
integração da Pessoas com Deficiência na Mobilização Social” no Distrito Jhelum, 
província de Punjab, focou-se na promoção dos direitos das pessoas com deficiência 
em conformidade com a Convenção. Conselhos comunitários de cidadãos locais foram 
constituídos por pessoas com deficiência, uma organização de desenvolvimento geral, 
uma Organização de Pessoas com Deficiência e os departamentos governamentais 
relevantes de saúde, educação e assistência social, para apoiar a implementação de 
RBC. 
O projecto foi capaz de providenciar o acesso a saúde, educação, meios de vida e 

1 Com agradecimentos à Action and Development India, CBM, Handicap International, LIGHT 
FOR THE WORLD, NAD and Sightsavers por providenciar o estudo de caso e apoio aos 
projectos RBC. 
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oportunidades de recreação para pessoas com deficiência em suas comunidades. 

No Nepal, 20 organizações locais, incluindo OPDs, implementaram um projecto 
para promover a mudança social e reforço de poder para a inclusão de pessoas com 
deficiência em 14 distritos. Usando uma abordagem holística baseada em direitos, 
mais de 60 trabalhadores comunitários com deficiência receberam formação em 
matéria de direitos de deficientes e na melhoria do acesso a serviços para pessoas 
com deficiência. Como resultado, pessoas com deficiência tornaram-se cientes dos 
seus direitos, ganharam mais acesso ao serviço de reabilitação, ajudas técnicas, 
instituições de ensino, formação profissional, programas de subsistência, e grupos 
comunitários. A nível nacional, o projecto contribuiu para reformas políticas para 
consagrar os direitos das pessoas com deficiência no novo quadro legal do país, e 
também assegurou que esses direitos seriam aplicados através de acções concretas.

@Marion Steff/ Sightsavers: 
Jovem deficiente visual proprietária de uma loja a frequentar com sucesso o 
programa de educação inclusiva na Índia
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Capacitação e formação sobre os direitos das pessoas com 
deficiência num projecto de RBC em Burkina Faso   

Nos seus projectos de RBC no Burkina Faso, a OCADES usa a Convenção para 
formar e capacitar agentes de RBC – pessoas com deficiência, e OPDs – para 
defender a inclusão. A formação sobre a CDPD centra-se no conhecimento e acesso 
aos instrumentos legais, assim como em como usá-los na prática. Extratos de 
artigos da CDPD são copiados e distribuídos pelos participantes. O projecto também 
aumenta a consciência sobre os direitos e inclusão de pessoas com deficiência 
através de diversos meios de comunicação. Estações de rádio locais transmitem 
programas sobre a CDPD e a lei nacional de deficiência para conscientizar o público 
sobre os direitos das pessoas com deficiência. Conversas informais e discussões 
são realizadas com as comunidades locais sobre a participação de pessoas 
com deficiência na vida cultural, desportiva, casamento, educação e formação 
profissional. Videos são utilizados para ilustrar os direitos de acordo com a CDPD e 
estimular debates nas comunidades.

© Priscille Geiser/Handicap International:  
Estudante nepalês a aprender braille numa escola inclusiva em Pokhara, Nepal

 ✒ Artigo 8
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Melhorando a vida de crianças com deficiência na sociedade 
pastoril Borana 

Na sociedade pastoral Borana no Sul da Etiópia e no Quênia do Norte, o projeto 
de RBC Gayo Organisação Pastoril encontrou muitas crianças com deficiência num 
estado de abandono, privadas de cuidado e atenção adequada por parte de suas 
famílias. A mãe de uma criança com paralisia cerebral foi ensinada pelo trabalhador 
de RBC a lavar e alimentar o seu filho correctamente; foi-lhe dada uma cadeira de 
rodas para que a criança se pudesse sentar e observar bem os arredores. A mãe 
estava feliz com a intervenção do trabalhador de RBC, e como o seu filho ficou 
melhor ela foi capaz de voltar a entrar na comunidade que até então ignorou a 
sua família por causa da sua criança. Ao incentivar o trabalho com as famílias, as 
iniciativas de RBC conseguiram incluir centenas de crianças com deficiência na vida 
familiar e comunitária. Este projecto diz respeito à CRPD Artigo 19 – Direito a viver 
de forma independente e a ser incluído na comunidade; Artigo 7 – Crianças com 
deficiência; e Artigo 26 – Habilitação e Reabilitação.

Incluindo crianças com deficiência nas escolas em Moçambique  

 
A OREBACOM é uma ONG local implementando a RBC na Beira, Moçambique. A 
Beira tem várias escolas especiais para diferentes tipos de portadores de deficiência. 
Enquanto visitavam as casas das crianças com deficiência, os trabalhadores de 
RBC perceberam que essas crianças não estavam frequentando a escola devido 
às atitudes negativas e falta de conhecimento por parte de professores e pais. A 
OREBACOM organizou campanhas de sensibilização com as escolas, familiares, 
autoridades educacionais da Beira e comunidade em geral sobre o direito à educação 
de todas as crianças. Seguidamente, a OREBACOM desenvolveu um memorando de 
entendimento com as autoridades de ensino para permitir à organização trabalhar 
directamente com as escolas para a inclusão de crianças com deficiência. A 
OREBACOM conseguiu enviar as crianças com deficiência às escolas gerais, iniciar 
a alfabetização para jovens com deficiência intelectual e realizar a formação de 
professores para trabalhar com crianças com deficiência.

Melhorando a saúde das crianças no sul do Sudão 

 
Na Região Equatorial ocidental do Sudão do Sul há uma alta prevalência de epilepsia 
e uma doença relacionada com epilepsia chamada ‘nodding disease’ ou ‘síndrome do 
cumprimento’. As crianças com esta doença têm ataques de epilepsia associados que 
causam uma deteriorização das suas capacidades mentais e conduzem à morte se 
não forem tratados. O fornecimento de medicamentos de epilepsia foi frequentemente 
interrompido causando posterior enfraquecimento das crianças e perda de confiança 
no sistema de saúde. No quadro do seu projecto de RBC, a ONG local SEM colaborou 

 ✒ Artigos 19, 7, 26

 ✒ Artigos 24

 ✒ Artigos 25
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com o hospital para criar uma clínica de epilepsia, onde as crianças seriam mais bem 
monitoradas e a medicação de epilepsia estaria disponível de forma regular. Uma 
associação de pais de crianças com o ‘síndrome do cumprimento’ e epilepsia foi formada 
para fazer lobby pelo bom atendimento e direitos de seus filhos. Sendo o Sudão do 
Sul um país recente e em desenvolvimento, o fornecimento regular de medicamentos 
foi novamente interrompido e a luta para ter o sistema de novo em funcionamento foi 
retomada. 

Aceder a programas de crédito no Malawi e melhorar a 
segurança alimentar e os meios de subsistência no Niger 

 
No Malawi, um dos objectivos fundamentais prioritários da área política 7 (Reforço de 
Poder Económico) da Política Nacional de Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 
Deficiência é melhorar o acesso de homens e mulheres com deficiência a empréstimos 
e oportunidades de crédito. Para este fim, o programa de RBC do Governo do Malawi 
promove mecanismos para que pequenas e médias empresas assegurarem o acesso 
a empréstimos de negócio por parte de pessoas com deficiência. Os empréstimos são 
concedidos a grupos de membros da comunidade com e sem deficiência. 
Uma das principais ações foi a inclusão de um membro do comité com uma 
deficiência responsável pela implementação do recém-criado pelo governo Fundo de 
Desenvolvimento Rural Malawi. Este fundo oferece empréstimos com juros baixos a 
pessoas de áreas rurais que vivem na pobreza. Este representante associa-se aos 
programas de RBC para identificar pessoas elegíveis com deficiência, aumentar o seu 
acesso a empréstimos e garantir a formação adequada na gestão de negócios para os 

beneficiários de empréstimos. As estatísticas 
disponíveis indicam que um total de 490 
pessoas com deficiência em 75 grupos de 18 
dos 28 distritos tiveram acesso a empréstimos 
do Fundo, no valor equivalente a US$85 000. 
A maioria dos indivíduos está a desenvolver 
iniciativas rentáveis com considerável impacto 
positivo nas suas vidas e nas vidas de suas 
famílias.
O programa “survival yard” (‘quintal de 
sobrevivência’) é o resultado da colaboração 

© Ulrich Eigner/LIGHT FOR THE WORLD Austria: 
Safi, de 5 anos, ficou paralisada depois de uma 
infeção grave de malária e já nem sequer se 
conseguia sentar. Depois de receber ajuda de um 
agente do Programa CBR em Kaya, com algum 
apoio apoio ela já consegue andar novamente

 ✒ Artigo 27 and 28
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entre o “Projet de Réadaptation à Base 
Communautaire des Aveugles et Autres 
Handicapés” do Niger e da comunidade 
local. O projecto começou em resposta 
à fome na região e fornece segurança 
alimentar a pessoas com deficiência e sua 
família durante todo o ano. Pessoas com 
deficiência e suas famílias desenvolvem 25 
x 25 metros de ‘quintais de sobrevivência’ 
com um poço e canal de regadio simples. 
Uma borda de árvores espessas cria um 
micro-clima que protege o jardim dos 
ventos fortes do Saara. O jardim fornece 
legumes e frutas para comer e vender, 
forragem para o gado, lenha e continua a 
florescer mesmo na estação quente. Ao 
mesmo tempo, um pacote de serviços é 
fornecido para as pessoas com deficiência 
e suas famílias, incluindo a educação sobre 
inclusão e deficiência, saúde e nutrição, 
água, saneamento e higiene; acesso à 
imunização, melhoria dos cuidados pré 
e pós-natal, escolaridade, serviços de reabilitação; construção de latrinas e eficientes 
fogões de madeira; criação de acesso a mercados; empréstimos de carroças e animais 
para geração de renda. Os resultados relatados pelas pessoas incluem maior acesso a 
alimentos, melhoria do rendimento, melhor higiene e melhores atitudes em relação às 
pessoas com deficiência por parte da comunidade. 

Candidatos com deficiência vencem as eleições locais na Índia  

 
Na Índia, Panchayats são órgãos locais de decisão do governo para o 
desenvolvimento de um conjunto de aldeias com uma população de cerca de 100 
mil. As Instituições Panchayat constituem um ponto de partida significativo para 
pessoas com deficiência se envolverem com as decisões tomadas a nível local para 
programas de desenvolvimento e exercer os seus direitos políticos. Em 2006, no 
Estado de Tamil Nadu no sul da Índia, 52 líderes de Organizações de Pessoas com 
Deficiência receberam orientação em Panchayat Raj Act sobre os procedimentos 
para disputar a eleição para o Panchayat, e as responsabilidades resultantes 
de se ser eleito. A orientação incluiu estudos de caso, discussões em grupo e 
questionários. Subsequentemente, 18 dos 52 candidatos ganharam a eleição. O 
movimento de base de OPDs promovido através de RBC contribuiu em grande parte 
para o sucesso dos candidatos que ganharam, assegurando que as pessoas com 
deficiência tivesem a oportunidade de participar de forma igual com os outros. 

© Marion Steff/ Sightsavers: 
Vikkas, de 11 anos, mostra as suas 
competências de leitura, aldeia de 
Saudia (Índia)

 ✒ Articles 29
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6.  Princípios - Como alinhar Programas de Reabilitação 
Comunitária com a Convenção 

As Directrizes de RBC proporcionam uma visão geral de RBC e os seus diferentes 
componentes. Não se espera que os Programas de RBC implementem todos 
os componentes descritos na Matriz de RBC, mas sim selecionar intervenções 
relevantes para o contexto.

As Directrizes de RBC centram-se no acesso individual de pessoas com deficiência a 
uma variedade de serviços. Isso não deve desviar-se da necessidade de mudanças 
sistémicas e reformas para a construção de comunidades e sociedades inclusivas, 
em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Como programas de RBC podem efectivamente contribuir 
para a realização dos direitos das pessoas com deficiência, 
de acordo com a CDPD: 

   Os programas de RBC são projectados, implementados e monitorados em estreita 
consulta com as pessoas com deficiência e suas organizações, representando vários 
grupos de pessoas com deficiência (ex: mulheres, crianças).

   Os alvos de programas de RBC mudam tanto a nível individual, como sistémico. 

   Os programas de RBC responsabilizam os governos responsáveis para cumprir as 
suas obrigações no âmbito do CDPD. Os programas RBC procuram sinergias entre 
(I) as ONGs para uso eficiente de recursos e advocacia.

   Os programas de RBC empregam pessoas com deficiência, tornando-as agentes de 
mudança em projectos e programas de RBC.

   Os programas de RBC contribuem para ampliar o acesso aos serviços comuns e 
específicos de apoio às pessoas portadoras de deficiência em igualdade de condições 
com os outros e garantindo a melhor qualidade possível de serviços.
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7. Conclusão

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Reabilitação 
Baseada na Comunidade tem o objectivo comum de promover a realização plena 
e efetiva dos direitos humanos das pessoas com deficiência através de práticas 
inclusivas de desenvolvimento acessíveis a todos. As experiências positivas da 
aplicação da Convenção através da RBC em diferentes países fornecem uma 
base muito positiva. Programadores de RBC e profissionais podem usá-las para 
defender a aplicação efectiva da CRPD – compatíveis com programas de RBC com 
os principais interessados, como as organizações de pessoas com deficiência, 
governos, organizações de desenvolvimento e agências para alcançar o objectivo de 
desenvolvimento inclusivo baseado na comunidade.
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