Artigo 24.º
Educação
1 - Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à
educação. Com vista ao exercício deste direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes asseguram um sistema de
educação inclusiva a todos os níveis e uma aprendizagem ao longo da vida,
direcionados para:
a)O pleno desenvolvimento do potencial humano e sentido de dignidade e autoestima e ao fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, liberdades
fundamentais e diversidade humana;
b) O desenvolvimento pelas pessoas com deficiência da sua personalidade,
talentos e criatividade, assim como das suas aptidões mentais e físicas, até ao
seu potencial máximo;
c) Permitir às pessoas com deficiência participarem efectivamente numa
sociedade livre.
(...)

Artigo 24.º
Educação
(...)
3 - Os Estados Partes permitem às pessoas com deficiência a possibilidade de
aprenderem competências de desenvolvimento prático e social de modo a
facilitar a sua plena e igual participação na educação e enquanto membros da
comunidade. Para este fim, os Estados Partes adotam as medidas apropriadas,
incluindo:
a)A facilitação da aprendizagem de braille, escrita alternativa, modos
aumentativos e alternativos, meios e formatos de comunicação e orientação e
aptidões de mobilidade, assim como o apoio e orientação dos seus pares;
b) A facilitação da aprendizagem de língua gestual e a promoção da identidade
linguística da comunidade surda;
c) A garantia de que a educação das pessoas, e em particular das crianças,
que são cegas, surdas ou surdas-cegas, é ministrada nas línguas, modo e
meios de comunicação mais apropriados para o indivíduo e em ambientes que
favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social.
(...)

Artigo 26.º
Habilitação e reabilitação
1 - Os Estados Partes tomarão as medidas efetivas 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:
a)Tenham início o mais cedo possível e se baseiem numa avaliação multidisciplinar das
necessidades e potencialidades de cada indivíduo;
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.
2 - Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da formação inicial e contínua para
os profissionais e pessoal técnico a trabalhar nos serviços de habilitação e reabilitação.
3 - Os Estados Partes promoverão a disponibilidade, conhecimento e uso de dispositivos e
tecnologias de apoio concebidas para pessoas com deficiência que estejam relacionados
com a habilitação e reabilitação .

