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SIMPÓSIO ONLINE 67 

 
Simpósio: 

 
A PROTECÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO DIREITO DA 

ANTIDISCRIMINAÇÃO INTERNACIONAL 
 

Coordenadores: 
Nome da Coordenadora 1: Ana Côrtes 
Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra; Centre on Law and Social 
Transformation da Universidade de Bergen e do Chr. Michelsen Institute 
Resumo Curricular: Ana Côrtes é doutoranda em Direito Público na Universidade de 
Coimbra, em Portugal, e investigadora do Centre on Law & Social Transformation do Chr. 
Michelsen Institute e da Universidade de Bergen, na Noruega. Côrtes é mestra em Direito e 
Desenvolvimento (2018) pela Fundação Getúlio Vargas - FGV DIREITO SP, onde integra o 
Núcleo Gênero e Direito e o Núcleo de Justiça e Constituição, e licenciada em Direito (2015) 
pela Universidade de São Paulo-USP, instituição que a premiou pela melhor tese de conclusão 
de 2015. É bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e foi bolseira da FAPESP (2011-
2012) e da FGV DIREITO SP (2016-2018). 
 
Nome do Coordenador 2: Pedro Oliveira 
Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra 
Resumo Curricular: Pedro Oliveira é doutorando em Direito Público na Universidade de 
Coimbra (Portugal). Oliveira é licenciado em Direito (2016) e mestre em Direito do Trabalho 
(2018) pela mesma instituição. Paralelamente a seus estudos em Direito, ele complementou 
suas qualificações com participações em seminários internacionais na Universidade de Utrecht 
(Países Baixos), na Universidade de A Coruña (Espanha) e na Universidade de Rotterdam 
(Países Baixos). Oliveira é membro da Community for Labour Studies and Researchers 
(CIELO) e bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A discriminação sistemática contra grupos vulneráveis constitui uma ingente ameaça ao 
desenvolvimento político e social, mesmo em países considerados desenvolvidos numa análise 
estritamente económica. A irradiação do fenómeno tem, sobretudo em tempos recentes, 
convocado os Estados à adopção de mecanismos que o limitem.  

Nesse contexto, as pessoas com deficiência são, em múltiplas áreas da vida, 
confrontadas com comportamentos que as impedem de exercer os seus direitos de forma plena, 
bem como de participar na sociedade em paridade de condições com os demais. Impõe-se, pois, 
pensar e promover medidas adequadas à eliminação de práticas discriminatórias contra o grupo 
em pauta, sem prejuízo de salvaguardar a autonomia e a independência dessas pessoas. Na 
mesma linha, a deficiência não deve ser perspectivada enquanto ausência de capacidade, tal 
como apoio e protecção específica não se devem traduzir numa limitação da autonomia. 

Este simpósio pretende abordar a problemática da discriminação em razão da 
deficiência, com vista a debater o papel dos mecanismos legais e das instituições do Estado 
Democrático de Direito no seu enfrentamento. Compreendem-se aqui as seguintes linhas de 
discussão: I) identificação de discriminação direta ou indireta por deficiência; II) análise de 
alternativas para debelar essas modalidades de discriminação. Propostas respeitantes a qualquer 
segmento do direito das pessoas com deficiência serão bem-vindas, encorajando-se sobretudo 
aquelas que analisem a implementação e a aplicação dos principais instrumentos de protecção 
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do direito internacional e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos e de demais tribunais internacionais de direitos 
humanos. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 67 

 
Symposium: 

 
DISABILITY NON-DISCRIMINATION LAW IN EUROPE AND BEYOND 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Ana Côrtes 
Institution: University of Coimbra; University of Bergen’s Centre on Law and Social 
Transformation 
Curricular Summary: Ana Côrtes is a PhD candidate in Public Law at the University of 
Coimbra, in Portugal, and a researcher at the Centre on Law and Social Transformation, co-
owned by the University of Bergen and the Chr. Michelsen Institute, in Norway. Côrtes holds 
a bachelor’s degree in Law (2015) from the University of São Paulo – USP, institution that 
awarded her for the best senior thesis of 2015, and a master’s degree in Law and Development 
(2018) from the Getúlio Vargas Foundation - FGV DIREITO SP, where she is part of both the 
Centre on Justice and Constitution and the Centre on Gender and Law. She was previously 
awarded a fellowship from the Getúlio Vargas Foundation (2016-2018) and a scholarship from 
the São Paulo Research Foundation – FAPESP (2011-2012) and is now a fellow of the 
Foundation for Science and Technology. 
 
Name of Coordinator 2: Pedro Oliveira 
Institution: University of Coimbra 
Curricular Summary: Pedro Oliveira is a PhD candidate in Public Law at the University of 
Coimbra (Portugal). Oliveira holds a bachelor’s degree in law (2016) and a Masters in Labour 
Law (2018) both from the Faculty of Law of Coimbra. Alongside his regular studies in Law, 
he has complemented his qualifications by taking part in international seminars at the 
University of Utrecht (The Netherlands), at the University of a Coruña (Spain), and at the 
University of Rotterdam (The Netherlands). Oliveira is a member of the Community for Labour 
Studies and Researchers (CIELO) and a Fellow of the Foundation for Science and Technology. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

Systematic discrimination against vulnerable groups constitutes a threat to political and 
social development even in countries considered developed in purely economic analyses. In 
recent years, the need for combating such menace has become one of the main challenges 
towards development worldwide. 

In this context, persons with disabilities are subject to discrimination in many areas of 
life, consequently preventing them from exercising their capabilities and participating as peers 
in mainstream society.  Hence, it is essential to think of and promote adequate measures in order 
to eliminate discrimination practices against this marginalized group. This aim should, 
however, be implemented without prejudice to their autonomy and independence. Furthermore, 
disability cannot be seen as a lack of capacity, and support or special protection cannot mean 
limiting autonomy. 

This symposium seeks to reflect on disability discrimination and to debate how legal 
tools and institutions of the Rule of Law can play a role in dealing with it. Thus, the lines of 
discussion are (i) identifying practices of disparate treatment or disparate impact on the basis 
of disability; (ii) examining possible alternatives to combat this type of discrimination. 
Proposals in all areas linked to disability non-discrimination law are welcome, namely with 
consideration of the main international and European legal instruments (e. g. the United Nations 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities, The Marrakesh Treaty, the European 
Equality Directive 2000/78/EC) and decisions from the Court of Justice of the European Union, 
the European Court of Human Rights or other international court of human rights. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 


