COVID-19 e Pessoas com Deficiência
Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA)

Este documento oferece um texto alternativo ao conteúdo visual das mensagens chave e infográficas
do UNFPA sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência durante a resposta ao
COVID-19, especialmente em relação à violência baseada no género e à saúde sexual e reprodutiva e
aos direitos à mesma. Estas mensagens assentam na Iniciativa Nós Decidimos do UNFPA. O
documento e as ilustrações são apresentados em cor de laranja, roxo e bege.
A secção um tem uma ilustração que mostra que, no mundo, uma em cada sete pessoas é uma
pessoa com deficiência. À direita encontra-se um ícone com uma imagem do globo e as palavras 1
bilhão a nível mundial para mostrar que isto totaliza 1 bilhão de pessoas com deficiência a nível
mundial.
A secção dois contém texto em letras maiores em negrito com esta mensagem principal do
documento:
Durante a pandemia do COVID-19, as pessoas com deficiência enfrentam maior discriminação,
violência e barreiras ao acesso à informação, à educação e aos serviços relacionados com a violência
baseada no género (VBG) e a saúde sexual e reprodutiva. AS MULHERES E AS RAPARIGAS COM
DEFICIÊNCIA ESTÃO EM MAIOR RISCO

A secção três apresenta um conjunto de ícones à volta de um grande círculo, com as mensagens
chave correspondentes ao lado de cada ícone. No centro dos ícones encontra-se uma imagem de um
vírus, com símbolos no centro da imagem destinados a representar a diversidade da deficiência. Por
baixo da imagem do vírus lê-se: COVID-19, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MENSAGENS CHAVE.
Mensagem chave 1: Há um ícone que mostra duas pessoas sentadas a dialogar. A mensagem
correspondente diz: A resposta ao COVID-19 deve envolver as organizações e redes das pessoas com
deficiência (OPDs) nas tomadas de decisão.
Mensagem chave 2: Há um ícone de uma mão protetora com um símbolo de igualdade de género na
palma da mão e a mensagem correspondente diz: Durante o COVID-19, a VBG contra as mulheres e
raparigas com deficiência aumenta devido ao isolamento social, à perturbação das rotinas e à
diminuição do acesso aos cuidadores.
Mensagem chave 3: Há um ícone com o número 3 precedido da letra x, simbolizando três vezes. A
mensagem correspondente diz: As pessoas com deficiência têm uma probabilidade 3 vezes maior de
sofrer várias formas de violência do que as pessoas sem deficiência.
Mensagem chave 4: Há dois ícones, um representa um telemóvel ligado com um profissional de
saúde. No outro lado, há um ícone de uma pessoa numa cadeira de rodas a interagir com um
cuidador. A mensagem correspondente diz: Para prevenir a VBG durante o COVID-19, as pessoas com
deficiência devem poder utilizar linhas diretas acessíveis de apoio, aceder a familiares e cuidadores de
confiança e ter pessoas que contactem com elas para garantir a sua segurança.
Mensagem chave 5: Há um ícone com uma ilustração que representa um sinal em cruz a barrar o
símbolo de informação. A mensagem correspondente diz: Durante o COVID-19, as pessoas com
deficiência enfrentam discriminação e barreiras ao acesso à informação, à educação e aos serviços.
Mensagem chave 6: Há um ícone que representa duas pessoas numa balança de equilíbrio. Uma está
sentada numa cadeira de rodas e a outra está em pé. A mensagem correspondente diz: As pessoas

com deficiência têm os mesmos direitos à saúde sexual e reprodutiva do que as outras pessoas
durante o COVID-19.
Os logótipos do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), da Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e da iniciativa Nós Decidimos aparecem na
última linha do documento.

