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A Assembleia Geral da ONU decidiu, em novembro de 2018, 

proclamar 4 de janeiro como Dia Mundial do Braille. A decisão 

pretende reconhecer que a promoção dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais no contexto do acesso à linguagem 

escrita é um pré-requisito essencial para a plena realização dos direitos humanos para cegos e deficientes visuais. 

A data assinala o nascimento de Louis Braille, o criador do sistema de leitura e de escrita Braille, que permite através do 

toque facilitar a vida das pessoas invisuais e a sua integração na sociedade. 

O Braille é um meio de comunicação para pessoas cegas, como está refletido no artigo 2 da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, essencial no contexto da educação, liberdade de expressão e opinião, e acesso à informação 

e comunicação escrita, bem como quanto à inclusão social de pessoas cegas - para os 39 milhões de pessoas que são cegas 

e os 253 milhões que têm deficiência visual, a perda de visão geralmente aumenta as desigualdades, dificultando o seu 

acesso a cuidados de saúde e impondo barreiras no acesso à educação e ao trabalho. 

Com base em muitas décadas de trabalho da Organização das Nações Unidas no campo da deficiência, a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 2006, vem proteger ainda mais os direitos e o bem-estar das pessoas 

com deficiência na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Conheça mais sobre este tema em https://www.un.org/en/observances/braille-day 
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