
DECLARAÇÃO DE WASHINGTON 
 
Nós, os lideres do Movimento de Vida Independente e dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiência, representantes dos 50 países 
participantes do Encontro "Perspectivas Globais em Vida Independente 
para o Próximo Milênio", realizado de 21 a 25 de setembro de 1999, em 
Washington, DC, USA, celebramos as conquistas do Movimento de Vida 
Independente em nível mundial; aceitamos a responsabilidade por nossas 
próprias ações e vidas e reafirmamos a filosofia global e os princípios de 
Vida Independente, segundo os quais 
 
toda vida humana tem valor e cada ser humano deve ter opções 
significativas para fazer escolhas sobre as questões que afetam suas vidas;  
 
respeito aos direitos humanos, autodeterminação, auto-ajuda, 
empowerment, inclusão, correr riscos e integração são fundamentais;  
 
é tão importante aceitar a responsabilidade por nossas próprias vidas e 
ações quanto é essencial que a comunidade reconheça que também é sua 
responsabilidade fomentar Vida Independente;  
 
a educação inclusiva e igualitária, a existência de oportunidades iguais de 
emprego e empreendimentos, o desenvolvimento e a oferta de tecnologia 
assistiva, assim como o transporte acessível e meio ambiente sem barreiras 
são indispensáveis para promover Vida Independente;  
os Princípios e a Filosofia de Vida Independente devem ser implementados 
em níveis local, nacional e internacional, independentemente do tipo e grau 
de deficiência, do sexo, da religião, raça, língua, etnia, filiação política, 
idade ou orientação sexual.  
 
Nós nos comprometemos a assegurar a continuidade e a promoção de Vida 
independente e a expansão da Filosofia de Vida Independente, através do 
seguinte Plano de Ação cujo objetivo é:  
1 - promover uma ampla legislação sobre os Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência e incentivar políticas públicas voltadas ao 
fomento da Vida Independente, através da educação inclusiva, 
comunicação, moradia acessível e disponível, transporte, cuidados com 
saúde, meio ambiente sem barreiras e tecnologia assistiva, em cada pais;  
 
2 - continuar a agir local, nacional e internacionalmente para promover 
Vida Independente;  
 



3 - promover a inclusão, no Movimento de Vida Independente, das pessoas 
portadoras de deficiência de todas as idades, incluindo mulheres com 
deficiência, grupos minoritários, crianças, pessoas idosas;  
 
4 - trocar informações entre nós mesmos, entre outras pessoas e a 
comunidade, através da Internet, e-mail, teleconferência e vídeo-
conferência, fax, telefone e comunicação escrita para compartilhar nosso 
conhecimento, especialização e idéias uns com os outros;  
 
5 - promover programas de intercâmbio e oportunidades de treinamento;  
 
6 - construir parcerias com organizações internacionais que tratem da 
questao da deficiência para promover Vida Independente;  
 
7 - influenciar governos, corporações financeiras, agências de 
desenvolvimento e programas externos de assistência para o 
desenvolvimento, com o objetivo de incluir os objetivos e a filosofia do 
movimento de Vida Independente em suas ações;  
 
8 - promover parcerias com universidades e instituições acadêmicas para 
incorporar os princípios de Vida Independente, criar maior acesso para 
estudantes e professores com deficiências e iniciar cursos para estudos 
sobre deficiência;  
 
9 - utilizar a mídia para promover igualdade, imagens positivas e a 
Filosofia de Vida Independente;  
 
10 - estabelecer grupos de trabalho que desenvolverão textos para 
discussão em áreas tais como definições sobre Filosofia de Vida 
Independente, apoio entre pares, serviços de assistência pessoal, militância 
e enfoque inter-relacionado das deficiências;  
 
11 - explorar todas as possibilidades para realizar e acompanhar a 
realização de conferências internacionais em bases regulares e em 
diferentes línguas.  
 
Nós nos congratulamos com os esforços das agências governamentais dos 
Estados Unidos por terem colaborado com os líderes do Movimento de 
Vida Independente dos Estados Unidos para a realização deste Encontro e 
expressamos nosso apreço por todos os indivíduos e organizações que 
ajudaram a organizar este evento. 
Nós convocamos todos os participantes a continuar promovendo a Filosofia 
de Vida Independente em seus próprios países e convidamos pessoas com 



deficiência de todo o mundo a tomar parte do Movimento de Vida 
Independente e dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência.  
 


