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¿O QUE É A CÚPULA GLOBAL 
SOBRE DEFICIÊNCIA?
A Cúpula Global sobre Deficiência é um espaço que procura promover os esforços 

globais dirigidos à inclusão de pessoas com deficiência, com o principio superior de 

fomentar a participação deste coletivo através da expressão fundamental das suas 

demandas e opiniões, que serão utilizadas dentro do desenho e construção de 

políticas públicas e na planificação de programas e projetos realizados pelos 

governos;  iniciativas de organizações da sociedade civil; empresas privadas ou outros 

atores.

Nascida a partir do esforço conjunto do Departamento para o Desenvolvimento 

Internacional do Reino Unido (DFID); da Aliança Internacional da Deficiência (IDA); e 

do Governo de Quênia, conscientes de que os assuntos sobre deficiência não têm sido 

devidamente abordados, e visando "garantir que as pessoas com deficiência sejam 

incluídas no desenvolvimento inclusivo e na assistência humanitária de forma 

sistemática e consistente", foi realizada em 24 de julho de 2018, em Londres.
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¿Quais foram as conquistas 
da Cúpula Global sobre 
Deficiência em 2018?
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- Visibilizar e abordar matérias importantes, estabelecidas no marco da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e a sua condição nos diferentes 

âmbitos de inclusão como, por exemplo, o estigma e a discriminação; a educação 

inclusiva; o fortalecimento económico; a tecnologia e a inovação.

- Permitir conhecer e compartilhar as melhores práticas aplicadas na inclusão de 

pessoas com deficiência nos diferentes países.

- Motivar a realização de compromissos sustentáveis de governos de países em 

desenvolvimento, cooperantes da sociedade civil, fundações e também do setor 

privado, o que permitirá, no futuro, contar com melhores políticas públicas de 

inclusão, visando construir um mundo para todos.
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CÚPULA GLOBAL 
SOBRE DEFICIENCIA
ARGENTINA 2019
O Governo da República Argentina, a Aliança Internacional da Deficiência – IDA 

e a Rede Latino-americana de Organizações não Governamentais de Pessoas 

com Deficiência e as suas Famílias – RIADIS, têm o agrado de anunciar a 

realização da Cúpula Global sobre Deficiência na Argentina, que terá lugar em 

Buenos Aires, entre os dias 6 e 8 de junho de 2019. 

Esta edição representa o seguimento da primeira “Cúpula Global sobre 

Deficiência”, realizada em Londres em 2018, e procura fortalecer o compromisso 

da América Latina e do mundo em assegurar uma plena inclusão das pessoas 

com deficiência, além de garantir seus direitos, liberdades e a dignidade 

humana. 

A Cúpula constitui uma oportunidade para refletir sobre a formulação e o 

fortalecimento das políticas públicas e das boas práticas nos diferentes painéis 

de discussão, nos quais a voz principal será a das pessoas com deficiência. 

Durante o tempo que compartilharemos em Buenos Aires, aspiramos também a 

consolidar a contribuição da América Latina nesse espaço mundial de 

intercambio e compromisso. 

Como resultado, reuniremos os governos; organizações de pessoas com 

deficiência, organizações da sociedade civil, organismos internacionais, 

organismos de cooperação internacional, a academia e o sector privado, com a 

esperança de realizar mudanças reais para as pessoas com deficiência.

5
CÚPULA GLOBAL SOBRE

DEFI NIC IACÊ



6 de JunHO

Em consulta com as pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil, 

a Aliança Internacional de Deficiência (IDA) convocará ao Foro da Sociedade 

Civil como um evento adicional à Cúpula, aproveitando a oportunidade para 

amplificar a voz e a participação das pessoas com deficiência através da sua 

ação individual e a das organizações representativas (OPDs). O foro representa 

uma oportunidade para visibilizar tanto os atuais assuntos relevantes ao 

movimento global para pessoas com deficiência como também a 

implementação da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, 

que não será abordada de forma específica no evento. O foro também 

assentará bases para um diálogo mais profundo na Cúpula sobre áreas 

temáticas específicas. 

Todos os participantes da Cúpula estão convidados a assistir ao Foro, já que as 

discussões influirão nos resultados gerais do evento. 

7 E 8 de JunHO

A Cúpula está se construindo com a participação de pessoas com deficiência e 

suas organizações. Este segmento permitirá a participação de diferentes 

setores e contará, ainda, com expertos nas diversas temáticas que serão 

abordadas no evento.

Se você deseja participar e obter mais informação, não deixe de nos escrever. A 

sua opinião e a sua participação são importantes neste magno evento.
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Esta jornada contará com amostras culturais, espetáculos, atividades esportivas e 

a nona edição de "Todos somos iguais nos direitos", evento organizado pela 

prefeitura de Vicente López, cujo objetivo é visibilizar todas as ações inclusivas que 

a equipe de funcionários desenvolve em conjunto com mais de 30 organizações 

locais que os acompanham. Ademais, durante o evento, realizaremos uma 

caminhada experimental acompanhando o lema "Todos somos iguais nos direitos" 

para simbolizar e reforzar a empatía.

Fecharemos a jornada com shows e espetáculos culturais para disfrutar em família.

7

 de junho: Cultura e esportes.



ONDE? TECNÓPOLIS
Dentro do Parque do Bicentenário, localizado em Vicente López, estado de Buenos 

Aires, se encontra Tecnópolis, um prédio ferial onde se realiza a cada ano, nos 

meses de julho a novembro, uma importante feira de ciência, tecnologia, indústria e 

arte, a maior de América Latina.

Tecnópolis será a sede da Cúpula Global de Deficiência – Argentina 2019, onde 

garantiremos as condições de acessibilidade em todos os espaços, o que permitirá 

levar a cabo este importante encontro, brindando autonomia e liberdade a quem 

assista e, desta forma, realizando o evento mais accessível da historia da região.
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EVENTOS DURANTE A CÚPULA
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ATELIÊ DE TRABALHO DO GRUPO DE WASHINGTON SOBRE ESTATÍSTICAS E 
DEFICIÊNCIA 

O Grupo de Washington depende da Comissão de Estatística das Nações 
Unidas. Foi constituído para abordar a necessidade urgente de contar com 
formas de obter estatísticas da população com deficiência, susceptíveis de ser 
comparadas entre os distintos países.
Nesta Cúpula, o Grupo nos acompanhará brindando um workshop sobre a sua 
experiência.

III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

É organizado pelo Ministério de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da 
Nação Argentina.
Esta atividade tem como propósito examinar as políticas e práticas para uma 
educação inclusiva de qualidade e equitativa para as crianças e adolescentes 
do país. Nesta oportunidade, contará com dissertações de diversos 
especialistas e referentes da temática, nacionais e internacionais.

V ENCONTRO FEDERAL SOBRE QUALIDADE E FORMAÇÃO: “AVANÇOS E 
DESAFIOS NA ACESSIBILIDADE TURÍSTICA”.

É organizado pela Secretaria de Governo, em conjunto com a Subsecretaria de 
Turismo do estado de Buenos Aires.
O evento propiciará um espaço de encontro e intercâmbio, com a finalidade de 
reconhecer avanços e abordar os múltiplos desafios que o sector turístico 
enfrenta atualmente em matéria de acessibilidade e inclusão.

EXPO ORTOPÉDICA

É a feira que reúne os principais referentes da ortopedia, reabilitação e 
tecnologia assistiva. Ademais, mais de 80 empresas que integram a exposição 
brindarão conferências e workshops.

LATINAMERICAN SEATING SYMPOSIUM

O simpósio abarcará assuntos relacionados às últimas tecnologias no campo 
de mobilidade y seating. As conferências serão brindadas por expertos em 
reabilitação e terapia física, que participarão em workshops e realizarão 
diversas demonstrações.
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coordinacion@cumbreglobaldiscapacidad.gob.ar

@CumbreGlobalDiscapacidad Cumbre Global Discapacidad Argentina 2019
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