


Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual

ou sensorial. Por essa deficiência pode ter sua participação plena e

efetiva na sociedade obstruída ou negada.



+ 1BILHÃO 
de pessoas em todo o mundo convivem com alguma 

forma de deficiência.



80% das pessoas que vivem com alguma deficiência 

residem nos países em desenvolvimento. 

Entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% tem 

algum tipo de deficiência.



Cerca de 30% dos meninos ou meninas de 

rua têm algum tipo de deficiência, e nos 

países em desenvolvimento 90% das 

crianças com deficiência não frequentam a 

escola. 



Somente 1% das pessoas com 

deficiência estão empregadas no 

Brasil. 









O sentimento de pertencimento e utilidade à

sociedade que a PCD pode conquistar através do

trabalho é adquirido não pelo valor do trabalho mas

pela valorização do mesmo e esta se dá quando o

profissional é competente.





Evolução da Tecnologia e o futuro da 

empregabilidade para pessoas com 

deficiência.



“Se você quer contratar alguém que pense fora 

da caixa, então contrate uma pessoa com 

deficiência, porque esta tem sempre que viver 

fora da caixa.”
(Ms OTTO)



A era da tecnologia reforçou a necessidade pelo

aprendizado que as pessoas com deficiência 

adquirem a partir do uso de tecnologias assistivas

tais como reconhecimento de voz, web interfaces, 

teclados coloridos e codificados e ferramentas 

outras.



Assim, muitas pessoas com deficiência se 

tornam membros dos times de TI e mostram

suas incríveis habilidades. 



Até 2030 faltarão mais de 400.000

profissionais da área de TI no Brasil, segundo 

dados da BRASSCOM.



As empresas poderão preparar profissionais transformando o 

entusiasmo da PCD pelo mundo da tecnologia (com e sem  fio) 

para uma carreira estimulante que permite que estas pessoas 

trabalhem diretamente com as coisas que mais amam. 





Dado às tecnologias emergentes que 

melhoram a acessibilidade e usabilidade, mais 

postos de trabalho estão sendo criados para 

pessoas com deficiência no mercado formal.



• Da programação de computadores ao 

desenvolvimento de jogos;

• Da tecnologia da informação à segurança 

cibernética e da engenharia de rede à tecnologia 

ambiental,

• Os programas tecnológicos disponíveis fornecem 

entradas relevantes para o domínio extremamente 

variado da tecnologia moderna. 



Salas de AEE no Brasil

42.000







O desenvolvimento do mundo da tecnologia 

está empoderando as pessoas com deficiência 

e criando novas e melhores plataformas e 

transformando a condição dos locais de 

trabalho. 





Dado às tecnologias emergentes que 

melhoram a acessibilidade e usabilidade, mais 

postos de trabalho estão sendo criados para 

pessoas com deficiência no mercado formal.



“O acesso ao mercado de trabalho é uma das formas mais 

eficazes de proporcionar a inclusão da PCD, sendo a 

equiparação das oportunidades para conseguir e manter um 

emprego uma condição indispensável se quisermos construir 

uma sociedade mais justa e democrática.”

(Hugo Mazzili)







Art. 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 

espécie de discriminação.



CENTRO DE 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

ESPECIAL



SISTER = Sistema Integrado de Saúde, 

Trabalho, Emprego e Renda.

“.....porque infinita é a nossa capacidade de 

transformação”



http://drive.google.com/file/d/1rdcStJW81CQGYh_11GqiOCkTK-T6z8Cb/view
http://drive.google.com/file/d/1rdcStJW81CQGYh_11GqiOCkTK-T6z8Cb/view




A pessoa com deficiência desenvolvendo 

suas aptidões e talentos, poderá obter sua 

renda, conquistar independência e 

melhorar sua qualidade de vida. 
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