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a palavra de ordem…
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Trabalhar, para a maioria das pessoas, para além de 
uma necessidade, é também um desejo, já que é 
sinónimo de independência económica, valorização 
e realização pessoal e mesmo em termos sociais é 
um fator de inclusão. Trabalhar para as pessoas com 
deficiências ou incapacidade (PCDI) é exatamente 
igual. Se os motivos para trabalhar são iguais, não 
se pode dizer o mesmo em relação às condições de 
acesso ao mercado laboral…a igualdade ainda não é 
uma realidade e a discriminação, embora presente, é 
difícil de provar legalmente.

Junho de 1981. De todas as datas possivelmente 
marcantes na vida de Andreas Pröve, apenas esta sai 
destacada na entrevista dada à Plural&Singular. Foi 
o momento em que viajar deixou de ser apenas um 
sonho e passou a ser uma realidade. Foi o momento 
em que o fotojornalista depois de “cair do cavalo”, 
decidiu voltar a montá-lo.

Porque praticar mergulho é “uma forma de estar na 
vida”, uma terapia e algo que aumenta a qualidade 
de vida, sucedendo-se os relatos de pessoas com 
necessidades especiais ou deficiências motoras que 
começaram e nunca mais pararam de “viajar” pelas 
profundezas do oceano, a Plural&Singular dá-lhe a 
conhecer a DDI Portugal…

Esta epidemia silenciosa é um lugar-comum nas 
urgências dos hospitais, nos centros de reabilitação, 
na vida de Nuno Raimundo, no dia-a-dia da Nova-
mente – Associação de Apoio aos Traumatizados 
Crânio-Encefálicos e suas Famílias e do neurologista 
Alexandre Castro Caldas. Onde tudo se passa? No 
cérebro…e traumatismo crânio-encefálico é a palavra-
chave para estes destinos cruzados…

Emprego é a meta e igualdade a 
palavra de ordem…

O viajante da bicicleta engraçada

O mergulho é para TODOS!

O cérebro é um lugar estranho, 
a vida um lugar especial
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A Plural&Singular está de Parabéns: 
faz um ano…

EDITORIAL EDITORIAL

Este é um apelo contínuo e ao fazê-lo a Plural&Singular 
atreveu-se a adulterar o mote oficial da Disabled Peoples 
International (DPI), “Nada sobre nós, sem nós” e a 
lançar o apelo “Nada sobre vós, sem vós”.
A Plural&Singular começou com uma equipa pequena 
e continua com uma equipa pequena… Mas os sonhos, 
esses, são grandes…
Há um ano foi lançada a 1.ª edição da Plural&Singular. 
Agora lançamos a 5.ª edição. Há um ano atrás o tema 
de capa era “A deficiência em Portugal: ontem, hoje 
e amanhã” e era feita uma reflexão sobre a evolução, 
ao longo das décadas, do estatuto das pessoas com 
deficiência em Portugal.
Agora será abordada a temática do emprego e as 
condições de acesso ao mercado laboral. 
Entretanto já foi dada visibilidade a inúmeros projetos, 
eventos e entidades que trabalham todos os dias para 
tornar os dias das pessoas com com deficiência melhores 
e a Plural&Singular trabalha todos os dias para tornar os 
dias das pessoas com deficiência mais visíveis. 
Se o tempo passou a voar? Passou e já se entrou na reta 
final de um ano cheio, estimulante e frutífero… Mas 
com a certeza de que os desafios começaram agora e só 
tendem a aumentar e multiplicarem-se.
Mas já dizia o Fernando Pessoa, tão plural e singular, 
que “O caminho faz-se caminhando” e o futuro, 2014, 
as próximas edições, os próximos desafios é que se 
apresentam nesse caminho… 
Mas em época de aniversário é hora de fazer um balanço 
do percurso da Plural&Singular neste último e primeiro 
ano, nestes 12 meses de ação.

Já lá vão 12 meses desde que, a 3 de dezembro de 2012, 
foi lançada a Plural&Singular.
Talvez, ousadia, para uns, sentido simbólico, para outros, 
mas o dia 3 de dezembro tem, desde há 12 meses, uma 
dupla simbologia: comemora-se o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência e o cumprimento de um 
objetivo – dar mais visibilidade a esta área, inserindo-a 
na rota da comunicação.
Estes 12 meses transmitem dever cumprido! Olhando 
para trás, existe todo um percurso de entraves, 
obstáculos e dificuldades… Mas sim! É possível 
contabilizar o cumprimento desse objetivo. 
Foram lançadas cinco edições da revista digital com 
um total de mais de 11 mil visualizações online. Foram 
partilhadas centenas de notícias no site, página que teve 
mais de 25 mil visitas em meio ano (não temos dados 
estatísticos anteriores ao dia 1 de junho de 2013).
Em 12 meses a Plural&Singular conquistou 1318 
“gostos” no Facebook, e conquistou leitores assíduos 
e atentos e que dão razão de ser a este órgão de 
comunicação digital. Mas é preciso mais…  
Estes 12 meses foram repletos de informação contínua 
sobre a temática da deficiência, mas a Plural&Singular 
quer fazer mais e melhor. E, por isso, volta ao mesmo 
apelo do ano passado: o “cumprimento” da dupla 
simbologia do dia 3 de dezembro espera-se que se 
prolongue durante muitos anos, mas para isso, a 
Plural&Singular precisa da colaboração de todos os 
agentes ligados a esta área: associações, portadores de 
deficiência, cuidadores, famílias, dirigentes, especialistas, 
federações… TODOS!

Dezembro 2012 
– Lançamento no dia 3, Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, do órgão de comunicação digital 
Plural&Singular e da 1.ª edição da revista trimestral
Janeiro 2013 
– a Plural&Singular foi notícia em vários órgão de 
comunicação digital, nomeadamente na Agência Lusa, 
RTP, no P3, na Visão Solidária, no Expresso, Rádio 
Renascença 
Março 2013 
– Lançamento da 2.ª edição da revista trimestral com o 
tema de capa “Guimarães Cidade Europeia (Inclusiva) 
do Desporto” 
Abril 2013 
– A Plural&Singular foi convidada para participar 
na reunião mensal do Grupo de Reflexão Média e 
Deficiência
Maio 2013
 – Nos dias 9 a 12 de maio,  a Plural&Singular marcou 
presença na NORMÉDICA (13.ª Feira da Saúde) / 
AJUTEC (14.ª Feira Internacional de Tecnologias de 
Apoio para Necessidades Especiais), na Exponor.
Junho 2013 
– Lançamento da 3.ª edição da revista trimestral
– No dia 5 deste mês a Plural&Singular participou, como 
moderadora, nas Jornadas Técnicas de Agências de 
Viagens e Operadores Turísticos & Turismo para Todos, 
promovidas pela Escola Superior de Gestão (ESG) do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
Julho 2013 
– A Plural&Singular rumou a Leiria, nos dias 4, 5 e 6, 
para participar na Includit - Conferência Internacional 
para a Inclusão e o poster da revista, que esteve afixado 
durante três dias na sala de pósteres desta conferência, 
venceu o prémio “Melhor Poster”.
Agosto 2013 
– Eis uma “surpresa” ou quase que uma “prenda”: 
o programa “Consigo” da RTP2 faz referência à 
Plural6Singular na sua rúbrica “Sabia que…”, alertando 
os telespetadores  para o aparecimento de uma órgão 
de comunicação online que dá destaque à temática da 
deficiência.
Setembro 2013
- Lançamento da 4.ª edição da revista trimestral com 
o tema de capa: “O regresso às aulas da Educação 
Inclusiva”
Outubro 2013
 – Boas Práticas do INR – e por falar em “boas 
práticas”… Eis outra “prenda”: O Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I. P. convidou a Plural&Singular para 
integrar a secção de Boas Práticas do seu sitewww.inr.pt. 
– 1000 gostos no facebook
Dezembro 2013
– Lançamento da 5.ª edição da revista digital trimestral
– 1.º aniversário deste projeto1.ª edição 2.ª edição 3.ª edição 4.ª edição

5.ª edição



Edge da 
Companhia CiM 
pode ser visto no 
InShadow

A seleção nacional de futsal da 
ANDDI-Portugal terminou a sua 
participação no 3.º Campeonato 
da Europa INAS, que decorreu em 
Ciechanów na Polónia, conquistan-
do segundo posto.
Numa competição disputada em 
sistema de “poule”, ou seja “todos 
contra todos”, Portugal terminou 
no 2.º lugar com sete pontos, fruto 
de duas vitórias, um empate e uma 
derrota, que lhe valeu a medalha de 
prata. 
Os novos Campeões da Europa são 
os polacos que amealharam nove 
pontos, enquanto a França fechou 
os lugares do pódio, ficando em 3.º 
lugar.
“Portugal junta assim ao título de 
Campeão do Mundo, conquistado o 
ano passado em La Roche-sur-Yon, 
França, o louvor de vice-campeão 
da Europa, o que demonstra nova-
mente que a ANDDI tem uma das 
melhores formações no panorama 
internacional”, refere nota publicada 
no site da ANNDI (Associação Na-
cional de Desporto para a Deficiên-
cia Intelectual).

No início de 2014, Catarina Marques 
parte numa viagem para dar a con-
hecer a área da Psicomotricidade e a 
Plural&Singular vai receber a jovem 
em Guimarães e acompanhar o resto 
da jornada à distância e com relatos 
diários. 
Colocar a Psicomotricidade no 
mapa como área de referência e a 
investir é um dos objetivos desta 
viagem que Catarina Marques, a ti-
rar o mestrado em Exercício e Saúde 
na Universidade Técnica de Lisboa - 
Faculdade de Motricidade Humana, 
se propõe fazer por conta própria e 
sem fins lucrativos. 
A Plural&Singular – Revista Trimes-
tral dedicada à Temática da Defi-
ciência vai receber a mentora deste 
projeto em Guimarães e propõe-se a 

acompanhar todo o percurso através 
do site: www.plurslesingular.pt 
Todos os que queiram contribuir, 
basta que preencham um destes cri-
térios e tenham vontade de ajudar:
- Ser anfitrião local (dar a conhecer 
a terra, a comunidade local e as suas 
entidades/instituições);
- Ter interesse pela área da Psicomo-
tricidade; 
- Ser profissional da área da Psico-
motricidade ou similares; 
- Pertencer a uma instituição de 
saúde ou de carácter social; 
- Ser patrocinador, apoiando o pro-
jeto da forma que lhe for possível; 
- Ser promotor, divulgando o pro-
jeto das mais diversas formas (net, 
jornal, blogs, páginas de facebook, 
etc...)

A Associação Nacional dos De-
ficientes Sinistrados no Trabalho 
(ANDST) exigiu que a gestão do 
Centro de Reabilitação do Norte 
seja entregue ao Serviço Nacional de 
Saúde, após o período de três anos 
concedido à Misericórdia do Porto.
Esta reivindicação tornada pública 
através de uma moção que foi 
aprovada “por unanimidade” no XI 
Congresso Nacional de Deficientes 
realizado no final de novembro.
A ANDST manifesta “ao Governo o 
seu total desacordo pela entrega da 
gestão do Centro de Reabilitação do 
Norte, à Misericórdia do Porto”.
Esta associação criticou ainda o 
Governo “em especial o ministro 

da Saúde” pela recusa da audição 
e participação das organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência, que poderão vir a ser 
os principais utentes do Centro de 
Reabilitação do Norte.
“Exigir que a gestão do CRN, após 
o fim do período de três anos da 
gestão concedida à Misericórdia 
do Porto, passe para a exclusiva 
responsabilidade do Serviço Na-
cional de Saúde, com gestão pública 
e em que estejam representadas as 
organizações representativas das 
pessoas com deficiência”, é o que diz 
a moção aprovada.
A Santa Casa da Misericórdia do 
Porto vai assumir por três anos a 
gestão do Centro de Reabilitação 
do Norte, localizado em Valadares, 
concelho de Vila Nova de Gaia.
Este centro, uma unidade que tem 
por objetivos beneficiar os utentes 
portadores de défices, incapacidades 
e limitações, de programas de rea-
bilitação validados cientificamente, 
está pronto desde julho de 2012 mas 
permanece com as portas fechadas.

No âmbito da 5.ª edição do In-
Shadow – Festival Internacional de 
Vídeo, Performance e Tecnologias, 
o espetáculo EDGE, da Companhia 
CiM, é apresentado às 21h00 do dia 
7 de dezembro e às 17h30 do dia 8 
de dezembro, no São Luiz Teatro 
Municipal, seguido da exibição do 
documentário sobre o processo 
criativo do espetáculo.
EDGE resulta do projeto Europeu 
FRAGILE, desenvolvido pelas estru-
turas Bærum Kulturhus (Noruega), 
Vo’Arte (Portugal), Universidade de 
Talin (Estónia) e Salamanda Tandem 
(Reino Unido) e com foco na con-
strução de uma nova linguagem de 
movimento, através da partilha de 
experiências entre cegos e bailarinos 
profissionais, da afirmação da pos-
sibilidade de profissionalização de 
pessoas com deficiência visual nas 
artes performativas e da pesquisa de 
propostas inclusivas de apresentação 
de dança a um público plural.
Os bilhetes têm um custo de 5€, com 
50% de desconto para pessoas com 
deficiência e respetivo acompanhan-
te. No dia 8, domingo, o espetáculo 
contará com áudio-descrição.

As candidaturas à 11.ª edição do 
concurso “Escola Alerta”, promov-
ido pelo Instituto Nacional para a 
Reabilitação, I.P. (INR, I.P.), estão 
abertas até ao próximo dia 4 de abril 
de 2014. 
Escolas, professores e alunos, dos 
ensinos básicos ou secundários, 
público ou privado, estão convida-

dos a participar em mais uma edição 
deste concurso, criando projetos 
que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com 
deficiência ou incapacidade.  
As candidaturas deverão ser en-
tregues pelas escolas ao INR, I.P.. 

A Assembleia Popular da Guiné-
Bissau aprovou, no dia 23 de julho 
de 2013, o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência.
A Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência visa pro-
mover, proteger e garantir o pleno 

e igual gozo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais 
de todas as pessoas com deficiência, 
promovendo o respeito pela sua 
dignidade inerente.

Apresentação do projeto Rotas Sem 
Barreiras +

Portugal fica em 
2.º no Campeonato 
Europeu de futsal 
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ANDST quer que Centro de Reabilitação do 
Norte volte para a esfera pública

Plural&Singular acompanha a viagem de 
Catarina Marques que dá a conhecer a 
Psicomotricidade

NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Praias acessíveis galardoadas em 2013



A APCC – Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra foi aprovada, 
pela ANQEP (Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P.), para ser entidade 
promotora de um Centro para a 
Qualificação e Ensino Profissional 
(CQEP).
O CQEP tem como público-alvo 
jovens que necessitem de apoio na 
escolha do curso/formação que mel-
hor se adeqúe às suas necessidades, 
assim como adultos que queiram 
obter uma carteira profissional 
ou melhorar as suas qualificações 
escolares.
Esta aposta da APCC pretende dar 
continuidade ao trabalho desen-
volvido no âmbito da educação/
formação de pessoas com e sem 
deficiência ou incapacidade.

8 9

Sobre a mensagem do secretário-
geral das Nações Unidas a propósito Centro para a 

Qualificação e 
Ensino Profissional 
da APCC foi 

O secretário-geral das Nações Uni-
das apelou aos Governos, membros 
da ONU, empresas e sociedade civil 
para que quebrem barreiras e dêem 
oportunidades a todas as pessoas 
com deficiência.
“Juntos vamos construir uma socie-
dade inclusiva para todos”, disse Ban 
Ki-Moon numa mensagem alusiva 
ao Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, que se assinala a 3 
de dezembro e este ano tem o lema 
“Quebrar barreiras, abrir portas: por 
uma sociedade e desenvolvimento 
inclusivo para todos”.
Na mensagem o secretário-geral fala 
das mais de mil milhões de pessoas 
vivem com alguma deficiência e diz 
que é necessário eliminar “todas as 
barreiras que afetam a inclusão e a 
participação de pessoas com defi-
ciência na sociedade, incluindo mu-
danças de atitudes que incentivam 
o estigma e a institucionalização da 
discriminação”.

O atleta, do Sporting Clube de Bra-
ga, José Carlos Macedo, foi nomeado 
pela direção do Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP), como o repre-
sentante português para o prestigi-
ado Prémio Laureus 2014.
Tendo em consideração os triunfos e 
êxitos desportivos do atleta, desde a 
sua primeira internacionalização em 
1993, e relevando os resultados da 
época internacional do ano de 2013, 
foi realizado um documento com os 
fundamentos para essa designação 
(ver em anexo). Após o envio das 
nomeações, a Comissão Executiva 

José Carlos Macedo nomeado para o 
Prémio Laureus 2014

O facto de na última reunião da 
Assembleia Geral sobre Deficiência 
e Desenvolvimento, que se realizou 
em setembro, os Estados membros 
terem discutido as formas como a 
exclusão afeta os deficientes mas 
também a sociedade como um todo, 
também foi lembrado por Ban Ki-
Moon. 
“A ONU continuará a apoiar estes 
esforços. Necessitamos de trabalhar 
mais para garantir que há infraestru-
turas e serviços de apoio ao desen-
volvimento inclusivo, equitativo 
e sustentável para todos”, refere a 
mensagem do secretário-geral das 
Nações Unidas.
A 3 de dezembro assinala-se o Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência, uma data comemo-
rada desde 1998 e que se destina a 
consciencializar para os problemas 
que afetam cerca de 15 por cento da 
população mundial.

Prémio Direitos 
Humanos 2013 
atribuído à 
FENACERCI

do IPC (Comité Paralímpico Inter-
nacional) nomeará, de entre todas 
as candidaturas apresentadas, as seis 
mais sustentadas.
Esta nomeação de alto prestígio in-
ternacional, provavelmente a maior, 
reconhece, mais uma vez, o elevado 
valor do atleta José Carlos Macedo, 
o qual tem levado Portugal aos quat-
ros cantos do mundo nestes últimos 
20 anos, sempre ao mais alto nível, 
dignificando o desporto para pes-
soas com deficiência e orgulhando o 
seu clube (SC Braga), a sua região e 
todo um país.

O Prémio Direitos Humanos, con-
stituído no âmbito da Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, foi atribuído 
à Federação Nacional de Coopera-
tivas de Solidariedade Social (FEN-
ACERCI).
O galardão foi atribuído à FEN-
ACERCI pela sua intervenção na 
defesa dos interesses e direitos das 
pessoas com deficiência intelectual 
e/ou multideficiência e suas famílias 
e pelo trabalho desenvolvido em 
termos de sensibilização da opinião 
pública sobre esta problemática.
A cerimónia será presidida pela 
presidente da Assembleia da 
República, Assunção Esteves, e 
decorrerá no Salão Nobre do Palácio 
de S. Bento no dia 10 de dezembro.
O júri que propôs a entrega deste 
prémio à FENACERCI é composto 
pelos deputados Fernando Negrão 
(presidente), Guilherme Silva (PSD), 
Maria de Belém Roseira (PS), Telmo 
Correia (CDS-PP), António Filipe 
(PCP), Cecília Honório (BE) e José 
Luís Ferreira (PEV), da Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias.

NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Câmara de Vila Real de Santo António 
anuncia contratação de 20 pessoas com 
deficiência 
A Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António anunciou a con-
tratação de 20 pessoas portadoras 
de deficiência ou incapacidade, 
ao abrigo de um programa gover-
namental de apoio a contratos de 
emprego e inserção.
“Com esta medida, a autarquia passa 
a integrar mais de uma centena 
e meia de pessoas portadoras de 
deficiência nos seus mais variados 
setores (como é o caso da área cul-
tural, desportiva, administrativa ou 
da manutenção de espaços verdes) 
e reforça as suas medidas inclusivas 
nesta área, implementadas há mais 
de seis anos”, refere nota publicada 
na página oficial desta autarquia.
Assim, as contratações foram feitas 
no âmbito do Plano Local de Em-
prego, criado pelo município e pelo 

Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) para combater o 
desemprego, através da promoção de 
políticas ativas de emprego e estímu-
lo ao empreendedorismo.
“Desta forma, a Câmara está apoiar 
a transição destes munícipes para 
o mercado de trabalho, reforçando 
as suas competências. Só em 2013, 
o município de Vila Real de Santo 
António já contabilizou a integração 
de mais de meia centena de pes-
soas portadoras de deficiência ou 
incapacidade, cujos beneficiários 
dos contratos auferem uma bolsa de 
ocupação mensal no valor do Index-
ante de Apoios Sociais (IAS), mais 
subsídio de alimentação e seguro de 
acidentes pessoais, por um período 
de 12 meses”, continua a nota.



O “Holding Hands With Other 
Abilities” é um projeto com du-
ração de seis meses, dirigido 
para voluntários com idades 
compreendidas entre os 18 e os 
30 anos. Esta programa, no âm-
bito do Serviço de Voluntariado 
Europeu, recebeu, até ao mo-
mento, 26 jovens de países como 
Letónia, Hungria, Grécia, Estónia, 
Alemanha, Áustria, Lituânia, 
Itália, Espanha e Turquia. Além 
de instituição de acolhimento, a 
APCC é igualmente entidade de 
envio. Tem, atualmente, volun-
tários portugueses na Bulgária 
e em Espanha e já enviou outros 
para Grécia, Roménia, Luxembur-
go e Bélgica.
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 Voluntárias europeias 
apresentam 

“EVS… Take a New View”

Maëlle é francesa enquanto Priska é austríaca. Ambas 
foram voluntárias durante seis meses na APCC – As-
sociação de Paralisia Cerebral de Coimbra. No dia 21 
de outubro apresentaram a exposição “EVS… Take a 
New View”, na Mercearia de Artes Alves & Silvestre, em 
resultado dos meses vividos em Coimbra graças à par-
ticipação desde maio no projeto de Serviço Voluntário 
Europeu “Holding Hands With Other Abilities”.
“EVS… Take a New View” mostra a vida na instituição, 
as amizades resultantes da aula de português para es-
trangeiros frequentada na Universidade de Coimbra, as 
viagens feitas pelo país, o verão na Eça de Queirós e os 
finais de tarde na Quinta da Conraria. As fotografias são 
da autoria das voluntárias e de amigos delas, os textos de 
Regina Cardoso e de Paulo Maria, clientes da APCC.

NOTÍCIAS NOTÍCIAS



Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas 
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São Tomé e Príncipe, Diferente mas não Indiferente
O projeto “Diferente mas não Indiferente” de Joana Pereira foi desenvolvido no mesmo palco do livro 
“Equador” de Miguel Sousa Tavares. Quer o livro, que se lê num fôlego, quer o projeto de voluntariado desta 
jovem, que passou num ápice, tiveram como cenário São Tomé e Príncipe. São duas histórias santomenses 
diferentes, uma romanceada, outra real, e a Plural&Singular propõe-se a contar a que Joana experienciou.

“As ilhas são lugares de solidão e isso nunca é tão 
nítido como quando partem os que apenas vieram de 

passagem e ficam no cais, a despedir-se, os que vão 
permanecer. Na hora da despedida, é quase sempre 

mais triste ficar do que partir.”
In “Equador” de Miguel Sousa Tavares

543 anos de história habitam o arquipélago de 
São Tomé e Príncipe. A humanidade trazida pela 
colonização portuguesa, que fez das ilhas, antes 
desabitadas, entreposto de comercialização de 
escravos, criou um mosaico de diferentes culturas e 
nacionalidades. 
A floresta virgem, ainda presente, deu também lugar a 
roças de exploração do cacau, o fruto das sementes de 
ouro, que representaram durante muito tempo o paraíso 
de alguns e o inferno de muitos mais. 
Na que é a atual República Democrática de São Tomé 
e Príncipe a escravatura foi abolida em 1878 e a 
independência só foi conquistada em 1975. 
Neste país insular vive-se à espera que os censos 
revelem o número de pessoas com deficiência existentes. 
Enquanto isso, fazem-se contagens paralelas e 

estimativas por alto. 
“A olho nu, podemos considerar que em São Tomé cerca 
de 15% da população é portadora de deficiência”, revela 
o presidente da Associação dos Deficientes Físicos de 
São Tomé e Príncipe (ADSTP), Osvaldo Reis. 
Segundo Joana Pereira, uma jovem voluntária 
portuguesa que voltou recentemente para Portugal 
depois de seis semanas a desenvolver um projeto no 
país africano, as causas mais frequente de incapacidade 
são “os acidentes de viação e os poucos cuidados na 
gravidez” que provocam problemas físicos e intelectuais 
nas crianças. 
“As mulheres bebem muito [álcool] durante a gravidez 
e depois os bebés nascem com défices cognitivos, com 
malformações, atrofias dos membros, há muitas pessoas 
que têm amputação dos membros inferiores e superiores 
e depois claro os acidentes de viação que são das maiores 
causas de morte em São Tomé e Príncipe”, relata a 
voluntária da WACT (We Are Changing Together). 
Osvaldo Reis acrescenta que existem muitos deficientes 
motores, mas a paralisia infantil “que na década de 
(19)60 tinha assolado o país” tem vindo a diminuir. “Um 
caso ou outro de deficiência que aparece de paludismo, 

mas também se está a minimizar essa situação e há 
outros casos a nível de cegueira, de causas congénitas e 
por acidente”, remata o presidente da ADSTP. 
Há todo um trabalho de prevenção e sensibilização 
a fazer para evitar o aumento das pessoas com 
incapacidades, mas também é preciso “cuidar” das 
pessoas com deficiência já existentes. Uma tarefa que se 
tem revelado deveras difícil de cumprir dada a falta de 
apoios reais.
“São Tomé e Príncipe é um país pobre, não tem recursos 
para atender toda a população e as pessoas com 
deficiência estão muito marginalizadas. O Estado de vez 
em quando dá alguns apoios pontuais, mas esses apoios 
não chegam para resolver os problemas das pessoas com 
deficiência”, aponta Osvaldo Reis.
Há crianças fechadas em casa porque os pais têm 
que ir trabalhar. E se as crianças não vão às aulas 
porque, segundo Joana Pereira “os professores não 
estão preparados, as escolas não estão preparadas e os 
programas não estão preparados”, também acabam por 
não conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. 
“Um dos maiores problemas que temos é o acesso à 
formação. Não há um ensino especial para as pessoas 
com deficiência e portanto muitas das pessoas com 
deficiência não se conseguem promover muito mais 
na sociedade porque são analfabetas, não sabem ler”, 
admite Osvaldo Reis.
Joana Pereira fala em bola de neve e ciclo vicioso, 
Osvaldo Reis acrescenta a falta de produtos de apoio e de 
acessibilidades. 
Deste contexto, apenas abona a favor das pessoas com 
deficiência o sentido de comunidade e entreajuda que 
se sente, respira e vive neste país equatorial. Mas ainda 
assim, há um enorme estigma social que leva a esconder 
as pessoas com deficiência. Há muita vergonha e 
questões culturais e religiosas à mistura e que toldam a 
visão da sociedade em relação a esta realidade. 
Enfim, são mais os problemas do que as soluções 
encontradas para os resolver, mas o esforço e o empenho 
são uma garantia para acabar com a imagem dos 
aleijados e dos incapazes postos de parte.
O surgimento da ADSTP (Associação dos Deficientes 
Físicos de São Tomé e Príncipe) e da ACASTEP 
(Associação dos Cegos e Amblíopes de São Tomé e 
Príncipe) veio ajudar a abolir as reticências da sociedade 

e a modificar um bocado a imagem que as pessoas têm e 
a forma como encaram o problema da deficiência. “Mas 
também a própria família deve colaborar ativamente 
para a integração social da pessoa com deficiência. 
Porque se a própria família não aceita uma pessoa com 
deficiência no seu seio, a sociedade não vai aceitar” 
refere Osvaldo Reis. 
Estas duas associações partilham os esforços na luta 
pelos direitos das pessoas com deficiência e partilham a 
sede que o Estado santomense cedeu em apoio à atuação 
destas entidades que carecem de meios para ajudar os 
seus associados. “Nós apoiamos institucionalmente: 
apoios jurídicos, aconselhamento, algumas campanhas 
de sensibilização”, enumera o presidente da ADSTP. Por 
parte do Governo falta regulamentar a Lei de Bases já 
publicada e ratificar a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência já aprovada em Conselho de 
Ministros. “Só com esses dois instrumentos poderemos 
ter mais espaço de manobra para apoiar os nossos 
associados e não só. E aí sim, o Estado santomense 
estará em condições de poder ajudar essas pessoas”, 
confessa Osvaldo Reis.

NOTÍCIAS NOTÍCIAS



O movimento associativo santomense

Para além da ADSTP - Associação dos Deficientes Físicos de São Tomé e Príncipe e 
da ACASTEP - Associação dos Cegos e Amblíopes de São Tomé e Príncipe surgiram 
recentemente mais duas organizações santomenses – uma direcionada para as pessoas 
com deficiência auditiva e outra para a deficiência intelectual que funciona no Centro 
Hospitalar de São Tomé e Príncipe.
Osvaldo Reis, além de artista plástico e presidente da ADSTP, é também o secretário-
geral do Comité Paralímpico de São Tomé e Príncipe recentemente criado e que foi 
admitido pelo Comité Paralímpico Internacional durante a assembleia geral deste 
organismo que teve lugar, de 20 a 24 de novembro, em Atenas, na Grécia, pelo Comité 
Paralímpico Internacional. 
Neste âmbito de promoção do desporto para pessoas com deficiência, o Comité Par-
alímpico santomense assinou com o homólogo gabonês um protocolo para ministrar-
em um curso de treinadores de atletismo a duas dezenas de candidatos santomenses. 
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“No futuro próximo a nossa maior luta 
é ver a Convenção dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência implementada em 
São Tomé e também a Lei de Bases im-

plementada porque só assim nós estare-
mos em condições de ter acesso à escola 

e ao emprego. Ter uma lei que defende 
o interesse das pessoas com deficiência. 

Porque nós somos discriminados pela 
lei mas sou otimista. Com a Convenção 
e com a Lei de Bases aprovadas, aí sim o 
Estado santomense estará em condições 

e em pé de igualdade para poder integrar 
essa franja da população”.

Presidente da Associação dos Deficientes 
Físicos de São Tomé e Príncipe (ADSTP), 

Osvaldo Reis
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Diferente Mas Não Indiferente - Um 
projeto WACT Spirit’13

Foi este o cenário que Joana Pereira encontrou quando 
chegou a São Tomé e Príncipe no dia 16 de agosto para 
uma estadia de seis semanas e regresso marcado para 27 
de setembro.
A jovem recém-licenciada em Serviço Social deixou para 
trás a realidade que tão bem conhecia para se embrenhar 
numa aventura por terras além-fronteiras e numa área 
temática ainda por explorar. “Aproveitar para sair um 
bocadinho da minha zona de conforto, tentar fazer um 
projeto na área da integração de pessoas com deficiência, 
uma área que nunca tinha sido desenvolvida pela 
WACT, nunca tinha existido um projeto nesta área e eu 
achei que devia arriscar”, recorda Joana Pereira.
Os objetivos estavam traçados, o projeto completamente 
delineado, mas na hora de pôr tudo em prática a 
realidade era outra. O Diferente Mas Não Indiferente 
estava planeado para sessões de formação aos 
profissionais das associações, tendo em vista a 
ocupação das pessoas com deficiência – fazer trabalhos 
manuais, artes plásticas, algumas atividades e jogos 
para que pudessem desenvolver certas competências 
e mesmo até ganharem algum nível de autonomia - e 
também a nível da sensibilização e prevenção de certos 
comportamentos.
A falta de meios e recursos das associações e de apoios 
do Estado condenaram o projeto à morte antecipada por 
falta de condições de continuidade e sustentabilidade 
quando a Joana regressasse a Portugal.
Feitas as reformulações necessárias, a jovem voluntária 
decidiu avançar para o terreno e meter mãos à obra. Das 
três roças onde podia trabalhar na zona de Guadalupe, 
Joana Pereira identificou 12 pessoas com deficiência 
na Roça de Agostinho Neto. “Então foquei-me nessa 
roça e duas vezes por semana estive a fazer atividades 
e também a debater um bocado estas questões da 
deficiência, da discriminação e de como é que eles se 
sentiam”, descreve a voluntária da WACT. 
Além disso, Joana Pereira ajudou as associações no 
levantamento do número de pessoas com deficiência do 

distrito de Lobata. “Eles já fizeram o levantamento no 
distrito de Água Grande que é onde eles estão fixados. 
E aproveitaram o facto de eu estar em Lobata para 
começarem a fazer as comunicações com a câmara”.
Também o seminário que a jovem de 23 anos organizou 
foi um contributo importante para alertar o presidente 
da câmara distrital de Lobata para os direitos das 
pessoas com deficiência. 
“Se há coisa que eu aprendi em S. Tomé é que qualquer 
bocadinho já é uma vitória e eu acho que pelo menos a 
janela ficou aberta”.
Foram seis semanas de momentos marcantes, de 
angústias, frustrações e várias ocasiões em que Joana 
Pereira se sentiu “realmente preenchida”. Conseguir que 
uma menina com 16 anos que não vai à escola fizesse 
um ‘a’ foi para a jovem voluntária “uma vitória brutal”. 
“Mas também sei que me venho embora e que 
provavelmente ninguém vai continuar esse trabalho e 
isso é o que mais me custa. Seis semanas para que ela 
conseguisse fazer um ‘a’ e agora venho-me embora e 
custa-me muito”, lamenta.
Joana Pereira não exclui a possibilidade de voltar a São 
Tomé e Príncipe para dar continuidade ao trabalho que 
fez no combate de estereótipos, preconceitos, estigmas 
e também ensinar o abecedário todo à menina que só 
aprendeu o ‘a’. “Se houver possibilidade de eu voltar para 
lá nesta área e trabalhar com eles acho que é lá que eu 
me vou sentir realizada. Este é o balanço que faço desta 
experiência”, confessa. 
E melhor balanço que a vontade em regressar não há. 
Joana Pereira sabe que a porta ficou aberta para que 
possa a voltar a entrar, só está à espera que lhe deem 
uma oportunidade e ela aceita. Até lá, a luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência santomenses não 
pára. Os membros da ADSTP e da ACASTEP com 
parcos recursos mas uma enorme motivação, empenho e 
competências vão continuar, eles não vão parar.  

Plural&Singular (P&S) – Foi uma luta lenta 
e demorada, pelo menos foi uma das ideias 
que pareceu que transmitiste no blogue http://
aminhahistoriaemsaotome.blogspot.pt/?
Joana Pereira (JP) – O lema é “leve leve”. E no início faz-
nos muita confusão porque vimos da cidade e queremos 
fazer as coisas já e porque é que não fazemos já. Eles 
não, é vamos fazendo com o tempo e isso no início 
mexia-me um bocado com o sistema nervoso e depois 
aprendemos a lidar com isso e se calhar faz-nos falta a 
nós ter um bocadinho de “leve leve” de vez em quando. 
É tudo muito lento, mas as coisas acabam por acontecer, 
é um facto. 

P&S – Em relação ao teu futuro, o que é que tens em 
mente para fazer?
JP – É um ponto de interrogação gigante. Neste 
momento estou como voluntária no projeto 
Transformers, agora em termos profissionais está tudo 
em aberto. E depois desta experiência em São Tomé 
gostava muito de voltar para lá e fiquei com a sensação 
que realmente o meu trabalho lá para mim ia ter muito 
mais valor, muito mais significado do que cá. Porque são 
pessoas que eu tive a prova de que têm valor e vontade 
e senti uma enorme vontade de estar ao lado delas nesta 
luta e procurar esta igualdade de oportunidades, porque 
no fundo o que eles querem é isso. 



18 19

Saúde – Direito Fundamental 
das Pessoas com Deficiência
 A relação saúde/deficiência define-se, porque o 
padrão da normalidade consiste na funcionalidade 
do grupo, cuja alteração, quando a «normalização» é 
complexa, é considerada «deficiência». A deficiência 
era, durante decénios, estabelecida através de modelo 
médico; durante essa etapa, a deficiência inscrevia-se 
no serviço «saúde», abrangendo saúde materno-infantil, 
intervenção precoce e outras intervenções, ao longo 
da existência das pessoas com deficiência congénita, 
desde logo reconhecidas como sujeitos de «cura 
improvável». As pessoas com deficiência adquirida, 
antes de assumirem a condição de «deficiente» lutam 
pela «cura total», incluindo, muitas vezes, recurso 
à procura de alternativas afastadas da medicina 
convencional; reconhecida a «deficiência», ainda no 
serviço de saúde, inicia-se a reabilitação, cujo conceito 
evoluiu, mas em síntese, visa: o restabelecimento da 
maioria das funcionalidades lesadas; a maximização das 
remanescentes.
 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
define, como direito humano fundamental, o direito à 
saúde; o modelo exclusivamente médico da classificação 
da deficiência foi, nas últimas décadas do século XX, 
substituído por modelo mais alargado, resultante da 
limitação das barreiras físicas/sociais impostas pelo 
contexto vivencial das pessoas.
 A redução/supressão da rede de serviços de saúde, 
mormente nas regiões interiores, penaliza as pessoas 
com deficiência; a conculcação desse direito essencial, 
causou, em 1993, a morte de dezenas de pessoas 
com deficiência, no Hospital Évora, deplorando-
se a inexistência de rigoroso apuramento de 

OPINIÃONOTÍCIAS

responsabilidades. Desde 1976, reduziu-se a formação 
de médicos; nos últimos anos: encerraram-se serviços de 
proximidade; subfinanciaram-se hospitais intermédios/
distritais; reduziu-se o transporte de pessoas com 
deficiência para actos médicos/ paramédicos, prática 
gravíssima, pois no habitat rural, desapareceu, 
praticamente, o transporte público, omitindo a falta 
do transporte adaptado; essa atuação associada ao 
progressivo empobrecimento, é prognóstico de futuras 
novas violações dos direitos humanos, (direito à vida).
 A Associação Portuguesa de Deficientes dedica 
acrescida vigilância à evolução do Serviço Nacional de 
Saúde, posto que as pessoas com deficiência «os mais 
pobres entre os pobres» não podem aceder à terapêutica 
privada; desde sempre, com base nos direitos das 
pessoas com deficiência (consignados na Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) defendeu 
os serviços públicos, salientando o Serviço Nacional de 
Saúde: nos 11 congressos de deficientes; nos encontros, 
colóquios, textos para a comunicação social, esse tema 
foi amplamente focalizado.
 Essa atitude identifica a opção pela defesa, sempre, dos 
direitos das pessoas com deficiência, constando do nosso 
código de princípios; outra razão desta postura reside 
na função da saúde como factor de inclusão, porque a 
atribuição da incapacidade, o fornecimento de ajudas 
técnicas/compensatórias faz-se com a colaboração 
imprescindível das unidades de saúde. O conhecimento 
real, no terreno, faz-nos ouvir o «clamor» das pessoas 
com deficiência; eis o fundamento da nossa crítica/
rejeição intransigente da privatização da saúde.      

WACT – We Are Changing Together

Esta instituição apolítica, laica, e 
sem fins lucrativos forma change-
makers dotando-os de competên-

cias técnicas nas áreas do em-
preendedorismo e da intervenção 

social. O método teórico-prático da 
formação tem a duração de quatro 
meses em Portugal e seis semanas 

em São Tomé e Príncipe. 

A WACT apoia ainda a implemen-
tação de novos projetos sociais cri-
ados pelos seus Changemakers. Os 
projetos de educação ABC e O Nos-
so Spot, no Bairro Padre Cruz, são 

as primeiras experiências de proje-
tos Powered by WACT.

O projeto Diferente mas não In-
diferente de Joana Pereira foi de-
senvolvido no âmbito da formação 

WACT Spirit que apoia projetos 
direcionados a São Tomé 

e Príncipe. 
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Antes da criação da Federação Portuguesa das 
Associações de Surdos (FPAS), as Associações de Surdos 
receberam um apelo do atual Instituto Nacional para 
a Reabilitação, IP (antigo Secretariado Nacional para a 
Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência) 
para que fosse criada uma federação. Com base nisso, 
começaram a existir reuniões coordenadas pelo referido 
organismo, tendo sido depois criada uma Comissão 
Instaladora formada pela Associação Portuguesa de 
Surdos, pela Associação Cultural de Surdos da Amadora 
(antiga Associação Cultural de Surdos-Mudos da 
Amadora), pela Associação de Surdos do Concelho 
de Almada, pela Associação de Surdos do Oeste e pela 
Associação de Surdos de Braga (antiga Associação de 
Surdos-Mudos de Braga). 
O trabalho desta Comissão prosseguiu até que se 
iniciaram os preparativos para se realizar um Congresso 
intitulado “I Congresso Nacional de Surdos” e que 
se realizou na cidade de Coimbra, a 19 e 20 de Junho 
de 1993. Neste Congresso, verificou-se haver uma 
necessidade urgente de ser criada uma organização que 
coordenasse as atividades associativas, juntamente com 
a elaboração da Carta Social das Pessoas Surdas, e que 
defendesse os direitos e interesses das Pessoas Surdas e 
o desenvolvimento das Associações de Surdos. Assim, 
em 20 de Dezembro de 1993, foi criada a Federação 
Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS).
Em termos gerais, importa referir que a FPAS é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade defender e promover 
o quadro de valores comum às Instituições Filiadas 
e a todas as Pessoas Surdas, procurando muito em 
particular:
a) Preservar a identidade das Instituições Filiadas e das 
Pessoas Surdas, fomentando e defendendo o exercício 
dos seus direitos de cidadania;
b) Desenvolver e alargar a base de apoio da 
solidariedade, designadamente, quanto à sensibilização 
para os problemas dos cidadãos surdos e à mobilização 
das Instituições Filiadas para o desenvolvimento e 
integração e luta contra todas as formas de exclusão e 
discriminação relativamente à Comunidade Surda;
A Missão da FPAS é a de “promover, defender, realizar 
e apoiar ações que contribuam para o desenvolvimento 
das Associações de Surdos e da Comunidade Surda, para 
assegurar e efetivar a plena cidadania e igualdade de 
oportunidades, para suprimir as barreiras que impedem 

o exercício dos seus direitos e deveres”, enquanto que 
a Visão da FPAS será “reconhecer a Língua Gestual 
Portuguesa como língua oficial do país; assegurar e 
contribuir para os direitos e deveres das Pessoas Surdas 
e da sua qualidade de vida; e promover, defender, e 
realizar ações para o desenvolvimento das Associações 
de Surdos”. 
No que diz respeito aos Princípios da FPAS, estes 
definem-se pelo seguinte: “reconhecimento da LGP 
como língua oficial do país; adesão dos princípios e 
mandatos proclamados nas Declarações Universais, 
Convenções Internacionais, nomeadamente, Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, Carta Europeia, Constituição da República 
Portuguesa, legislação e protocolos de várias entidades 
públicas e privadas; alargamento da participação das 
Pessoas Surdas e Delegados das Associações de Surdos 
no contributo para a plena cidadania, bem como 
acesso pleno e efetivo das Pessoas Surdas aos serviços 
públicos e privados”. Por sua vez, os nossos Valores são 
os seguintes: “proximidade associativa de Surdos para 
alargar a voz do associativismo Surdo; sensibilização 
para as pessoas em geral sobre a problemática da 
Comunidade Surda e dos seus objetivos; parceria e 
cooperação das entidades para tomar medidas no plano 
da qualidade de vida das Pessoas Surdas; acessibilidade, 
nomeadamente, tecnologias de comunicação em Língua 
Gestual Portuguesa”.
Importa também referir que a FPAS esteve também 
representada na Comissão para o Reconhecimento 
da Língua Gestual Portuguesa (LGP) e Defesa dos 
Direitos e Deveres das Pessoas Surdas, organizada 
pela Associação Portuguesa de Surdos juntamente 
com Associações para esses fins (como Associações 
de Pais, de Professores, de Intérpretes, de Jovens, 
etc.). Esta Comissão teve um papel fundamental 
no reconhecimento da LGP, destacando-se o dia 15 
de novembro de 1996 como a data que assinala a 
comemoração do Dia Nacional de Língua Gestual 
Portuguesa. Através do trabalho desenvolvido pela 
Comissão conseguiu-se o reconhecimento da Língua 
Gestual Portuguesa pela Constituição da República 
Portuguesa (artigo 74.º, ponto 2, alínea h), no ano de 
1997. 
Desde a sua criação, a FPAS tem funcionado como a 
organização representativa nacional da Comunidade 
Surda Portuguesa e faz-se representar perante diversas 
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autoridades competentes e colaborando com instituições 
públicas e privadas, contando atualmente com onze 
Associações de Surdos Filiadas: a Associação Portuguesa 
de Surdos (APS), a Associação de Surdos do Porto 
(ASP), a Associação Cultural de Surdos da Amadora 
(ACSA), a Associação de Surdos do Concelho de 
Almada (ASCA), a Associação de Surdos da Linha de 
Cascais (ASLC), a Associação Cultural dos Surdos de 
Águeda (ACSA), a Associação Cultural de Surdos do 
Barreiro (ACSB), a Associação de Surdos do Algarve 
(ASA), a Associação de Surdos de Guimarães e Vale 
do Ave (ASGVA), a Associação de Surdos da Alta 
Estremadura (ASAE) e a Associação de Surdos do Oeste 
(ASO). 
Para além do primeiro congresso, ao longo dos anos 
têm-se vindo a realizar outros, nomeadamente: II 
Congresso Nacional de Surdos (Valongo - 08 e 09 de 
Junho de 1996), III Congresso Nacional de Surdos (Beja 
- 27 e 28 de Abril de 2001), IV Congresso Nacional 
de Surdos (Aveiro - 03 e 04 Outubro de 2009) e V 
Congresso Nacional de Surdos (Lisboa - 16 e 17 de 
Novembro de 2012). 
A Marcha da Comunidade Surda tem também sido 
um momento marcante na história da FPAS: I Marcha 
da Comunidade Surda (Lisboa - 26 de Setembro de 
2006), II Marcha da Comunidade Surda (Leiria - 30 
de Setembro de 2007), III Marcha da Comunidade 
Surda (Porto - 28 de Setembro de 2008), IV Marcha da 
Comunidade Surda (Faro - 26 de Setembro de 2010), 
V Marcha da Comunidade Surda e do V Convívio 
Nacional de Surdos (Coimbra - 25 de Setembro de 2011) 
e VI Marcha da Comunidade Surda (Guimarães - 30 de 
Setembro de 2012). 
Para além de representar as Pessoas Surdas a nível 
nacional, a FPAS está ainda filiada nas organizações 
internacionais European Union of Deaf (EUD) e na 
World Federation of Deaf (WFD). Criada em 1985 e 
sediada em Bruxelas, a EUD possui um enquadramento 
precioso em prol dos direitos humanos das Pessoas 
Surdas na Europa, organizando anualmente um 
seminário e uma assembleia geral. Destaca-se ainda que, 
na altura da fundação, Portugal estava representado 
pela Associação Portuguesa de Surdos, tendo esta 
sido foi co-fundadora da EUD. Ressalva-se que, após 
a constituição da FPAS e uma vez que passou a existir 
um organismo representativo de toda a Comunidade 
Surda Portuguesa, estas filiações foram passadas para a 
sua responsabilidade. A WFD, criada em 1951 e sediada 
na Finlândia, segue o mesmo princípio da missão da 
EUD mas com um âmbito mundial, colaborando muito 
ativamente com as Nações Unidas. A nível de eventos, a 
WFD organiza os Congressos Mundiais e as Assembleias 
Gerais a cada 4 anos, sendo que a WFDYS organiza 
também encontros e iniciativas para os Jovens Surdos. 
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Tanto a EUD como a WFD, preconizam a missão 
fundamental de defender o quadro dos direitos humanos 
das Pessoas Surdas a nível nacional e internacional. No 
âmbito da filiação nestes organismos, a FPAS tem tido a 
oportunidade de participar nos eventos internacionais, 
assumindo o seu papel na tomada de decisões a nível 
europeu e mundial. 
A FPAS trabalha em consonância com a visão da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e, como tal, compromete-se a 
trabalhar ativamente pela procura de soluções e para 
alertar a sociedade para as dificuldades/barreiras das 
Pessoas Surdas em Portugal, desenvolvendo um intenso 
trabalho de defesa pelos interesses e direitos de todas as 
Pessoas Surdas, criando projetos, estruturas, protocolos 
e serviços que contribuam de uma forma real para 
a melhoria das condições de vida e de integração da 
Comunidade Surda. 
Como exemplos dos serviços que mantemos em 
benefício da Comunidade Surda, podemos destacar: 
o Protocolo com o Ministério da Justiça, mediante 
o qual são disponibilizados Intérpretes de LGP para 
acompanhamento gratuito de Cidadãos Surdos 
nos serviços sob a tutela do Ministério da Justiça; o 
Protocolo com o Instituto da Segurança Social, IP, 
mediante o qual são disponibilizados Intérpretes de LGP 
para acompanhamento gratuito de Cidadãos Surdos 
nos Serviços de Atendimento dos Centros Distritais de 
Lisboa, do Porto, de Leiria, de Setúbal e de Braga; os 
Protocolos de Assistência com a Brisa - Auto-Estradas 
de Portugal, SA, e a ASCENDI, mediante o qual é 
disponibilizado um sistema de comunicações específico 
e adequado (SMS) a ser utilizado por Pessoas Surdas 
quando necessitem de pedir informações ou assistência 
nas Concessões destas empresas; entre outros.
Presentemente, a FPAS tem trabalhado no sentido de se 
conseguir mais serviços abrangidos por protocolos como 
estes, garantindo uma maior acessibilidade na área do 
emprego e formação profissional, da educação, da saúde, 
da cultura, das Crianças, dos Jovens e dos Seniores 
Surdos, entre outros. 
A FPAS mantém-se também disponível para 
colaborar com as Pessoas Surdocegas, com as Pessoas 
com deficiência auditiva (perda de audição após o 
nascimento) e com as Pessoas Surdas com outras 
deficiências associados, no sentido de definir uma maior 
acessibilidade e igualdade de oportunidade para todos.
A FPAS conta com a colaboração de toda a Comunidade 
Surda nesta luta pelos direitos das Pessoas Surdas e 
da Língua Gestual Portuguesa (LGP), trabalhando 
para garantir que somos respeitados como cidadãos 
portugueses ativos que fazem parte integrante deste País.



Saúde e bem-estar

“Sermos mais do que ontem!”
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Somos melhores quando 
saltamos barreiras!
Aproximam-se dois dias importantes para a vida das 
pessoas com deficiência, designadamente, para que 
têm deficiência visual. Falamos do dia 3 de dezembro 
– Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – e 4 
de janeiro – Dia Mundial do Braille. Se a segunda data 
permite a aquisição de uma maior autonomia cultural 
e um consequente desempenho profissional mais 
eficaz, a primeira, de carácter mais político, redireciona 
o olhar dos nossos governantes, despertando-os e 
sensibilizando-os para questões que a todos afetam.
A ACAPO, enquanto associação representativa dos 
cidadãos portugueses com deficiência visual, desenvolve 
um papel extremamente importante neste campo, e 
embora procure que essa sensibilização não ocorra 
apenas em datas específicas, não pode alhear-se à 
atenção que estes assuntos merecem por parte dos media 
durante estas efemérides e, consequentemente, à imagem 
que transmitem das pessoas com deficiência.
É importante mostrar a todos a primordialidade da 
componente formativa que atribui competências 
capazes de diminuir os limites que uma determinada 
deficiência possa implicar. Mas também é necessário que 
a sociedade economicista atual entenda que uma pessoa 
com deficiência visual reabilitada implica menos custos 
sociais, uma vez que se torna num verdadeiro cidadão 
ativo e contribuinte não apenas com o seu trabalho 
e sabedoria, mas também com os impostos que lhe 
poderão, enquanto tal, ser deduzidos. Só assim deixará 
de ser um sujeito passivo, apenas recetor de subsídios 
que não o motivam, nem estimulam a mostrar as suas 
competências.
Enquanto prestadora de serviços, outra das 
componentes de trabalho da ACAPO, formamos 
anualmente cerca de duzentas pessoas, a nível nacional, 
nas áreas de Orientação e Mobilidade, TIC e Braille. 
Trabalhamos não só com as pessoas com deficiência 
visual, mas também com quem, por curiosidade ou 
necessidade profissional, necessita de conhecimentos 
nesses domínios. Informe-se sobre os nossos cursos 
(formacao@acapo.pt) e ajude-nos a derrubar barreiras! 

Graça Gerardo
Vice-Presidente da Direção Nacional da ACAPO



Texto: Paula Fernandes Teixeira 
Fotos: Gentilmente cedidas pela SPEM
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica, 
inflamatória e degenerativa, que afeta o sistema nervoso 
central. É uma doença que surge frequentemente entre 
os 20 e os 40 anos de idade, ou seja, entre os jovens 
adultos. Afeta com maior incidência as mulheres do que 
os homens.
Trata-se de uma patologia que é diagnosticada a partir 
de uma combinação de sintomas e da evolução que 
a doença apresenta na pessoa afetada. A EM pode 
produzir sintomas idênticos aos de outras patologias do 
sistema nervoso central, pelo que o diagnóstico poderá 
demorar anos a acontecer.
Estima-se que em todo o mundo existam cerca 
de 2.500.000 pessoas com EM. Estes são dados da 
Organização Mundial da Saúde. E, de acordo com 
dados da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
(SPEM), fundamentados em estudos do Grupo de 
Estudos de Esclerose Múltipla (GEEM), em Portugal 
existe um número próximo dos 5.000 doentes com mais 
de 18 anos, numa prevalência de um homem para três 
mulheres.
A EM caracteriza-se pela destruição progressiva da 
bainha de mielina, que protege os nervos do cérebro e da 

espinal medula e desempenha um papel fundamental na 
condução de impulsos nervosos. Quando aquela camada 
protetora é destruída, os impulsos elétricos não circulam 
eficazmente, causando sintomas que podem chegar à 
paralisia ou à cegueira.
A cura para esta doença ainda não é conhecida. Para o 
diagnóstico é determinante o recurso a exames clínicos 
e exames complementares como ressonância magnética 
nuclear, estudo de potenciais evocados e punção lombar.
A propósito do Dia Nacional da EM, que se comemora 
agora a 4 de dezembro, a Plural&Singular esteve à 
conversa com a vice-presidente da SPEM, Manuela 
Neves, e com Diogo Tavares, um jovem de Matosinhos 
que tem EM mas não deixou que a doença lhe roubasse 
os sonhos…  

A importância da divulgação…

Numa era em que as novas tecnologias, a Internet, 
as redes sociais e tantos outros meios apelativos e 
de constante actualização são uma realidade e até 
um grande aliado, a SPEM dá grande prioridade à 

divulgação de dados e estudos sobre esta doença, 
até porque, e como confirmou Manuela Neves, “a 
informação sobre EM é muito escassa no âmbito da 
sociedade portuguesa”. 
O site está constantemente em atualização. A relação 
com profissionais da área, doentes e famílias é 
permanente através do facebook e, no que diz respeito 
ao suporte-papel, a SPEM publica, trimestralmente, 
um Boletim, cujos conteúdos vão desde a informação 
científica sobre a patologia ate à própria atividade desta 
entidade. 
“Procuramos sensibilizar o grande público através de 
algumas ações, como a divulgação de dados, ou no 
contacto com públicos-alvo específicos, como crianças, 
adolescentes e cuidadores. Temos desenvolvido algumas 
iniciativas junto de escolas primárias e secundárias, 
sempre com o objetivo de divulgação e sensibilização”, 
descreveu Manuela Neves.
A título exemplificativo, a vice-presidente da SPEM 
lembrou uma ação destinada ao grande público: uma 
passagem de modelos, com modelos profissionais e 
portadores de esclerose múltipla, realizada num grande 
centro comercial da zona da Grande Lisboa… A 
participação de modelos conhecidos, bem como atores e 
desportistas, gerou maior atenção por parte do público.
A par destas iniciativas, a SPEM lançou o “EM-Curtas”, 
um concurso de curtas-metragens sobre o tema da 
EM, realizado com o patrocínio de um laboratório, o 
apoio da Cinemateca e a participação de estudantes 
de audiovisuais. “Os resultados foram surpreendentes 
e excederam as espetativas no que diz respeito a 
oportunidade de divulgação”, contou Manuela Neves.
Por sua vez, o “EM-Força” recorre ao atletismo e à 
notoriedade que lhe é conferida para chamar a atenção 
para esta causa: a causa da maior divulgação sobre 
os sintomas, maior prevenção da doença e melhor 
acompanhamento na sua evolução e tratamento, a par da 
importância da investigação.
A SPEM tem delegações e núcleos espalhados por todo 
o país… “Desenvolvem um extraordinário trabalho 

“Sermos mais do que ontem!”
Sabe o que é a Esclerose Múltipla e de como esta patologia se manifesta? E mais sobre a Sociedade Portuguesa 
de Esclerose Múltipla que tem vindo a lutar por manter a sociedade portuguesa informada sobre esta doença? 
E sabia que só precisa de 21 dias para adquirir um hábito e que sorrir pode ser esse hábito? Apesentamos-lhe 
o caso do Diogo Tavares e tudo que deve saber sobre Esclerose Múltipla…
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as nossas delegações. Desenvolvem ações junto de 
populações locais, de uma forma muito dirigida e 
próxima”, afirmou a vice-presidente da SPEM.
Esta instituição, criada em 1984, é também membro da 
Federação Internacional de Esclerose Múltipla (FIEM) 
e as relações entre as duas instituições desenvolvem-
se nesse âmbito. O exemplo mais emblemático de 
colaboração é o tema do Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla que é indicado pela Federação e tem sido 
sempre adotado em Portugal.
Conforme explicou Manuela Neves, à Plural&Singular, 
a SPEM colabora com a FIEM nas suas iniciativas 
internacionais, como aconteceu recentemente na da 
seleção do testemunho de um jovem português, para 
fazer parte de uma iniciativa a nível mundial. Esse 
jovem português foi Diogo Tavares, o tal jovem de 24 
anos, cujo depoimento recolhido pela Plural&Singular 
deixamos para mais tarde, fechando “com um sorriso 
nos lábios” porque apenas “são precisos 21 dias para se 
criar um hábito e sorrir é um dos melhores hábitos de 
sempre” para mais tarde…
A SPEM também aposta na relação com a FIEM para 
poder apoiar-se na obtenção de informações e como 
ponte de ligação a instâncias internacionais, como é o 
caso do Parlamento Europeu.

A Esclerose Múltipla em Portugal…

“No que diz respeito ao estudo, o panorama não é 
brilhante e a razão prende-se com a habitual falta de 
recursos materiais. O Estado e os diversos laboratórios 
não têm investido na área da investigação portuguesa e 
a causa não está, de todo, relacionada com os recursos 
humanos. Portugal tem excelentes cientistas na área da 
EM que, infelizmente, não podem desenvolver todo o 
seu potencial”, lamentou a vice-presidente da SPEM.
Já no que diz respeito ao tratamento, Manuela Neves 
lembrou que o tratamento de todos os doentes de EM 
é comparticipado a 100% pelo Estado, ou seja “neste 
ponto” pode-se “afirmar que o tratamento é garantido 



Iniciativas programadas para o Dia Nacional 
da EM

4DEZ
Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múlti-
pla
29º Aniversário da SPEM
5DEZ
Assembleia Geral da SPEM (16h30 na sede 
em Lisboa)
6DEZ
Academia 35 – Aprender a Superar a Escle-
rose Múltipla antes dos 35 anos (transmissão 
via Internet)
7DEZ
X Congresso Nacional da SPEM: “Tratar a 
esclerose múltipla – Que caminhos?” (10h00 
no Auditório da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa)
17 DEZ
Peça de Teatro “O Juiz de um Grandessíssimo 
Nariz” (Centro Cultural da Malaposta, em Odi-
velas com entrada gratuita)

CONTACTOS
http://www.spem.org/

Sede nacional: Rua Zófimo Pedroso, 66 1950-
291 LISBOA // 218 650 480 / 934 386 904 // 

sec.geral@spem.pt
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A investigação e o futuro…

Além da divulgação e do acompanhamento desta 
doença, a investigação é objetivo de quem trabalha na 
área da EM. “Os avanços no conhecimento representam 
melhorias na qualidade de vida dos indivíduos. O objeto 
da SPEM é a melhoria da qualidade de vida dos doentes 
e respetivos cuidadores. Assim, a investigação e todos os 
avanços nos tratamentos que tem vindo a significar, são 
fundamentais para a prossecução da missão da SPEM”, 
acrescento a vice-presidente desta instituição que este 
mês comemora o seu 29.º aniversário.
Esta não é uma patologia conhecida pela generalidade 
dos portugueses. Portanto o futuro passa por aumentar 
esse conhecimento. Aliás, num estudo efetuado pela 
SPEM, em colaboração com uma empresa especializada, 
verificou-se que apenas uma percentagem mínima da 
população conhecia esta patologia.
“Sem dúvida, que existe muito caminho a percorrer 
no sentido da divulgação da patologia e respetivas 
consequências, assim como na sensibilização para a 
compreensão de tais consequências. Precisamos de mais 
apoios, do Estado e de outras entidades da sociedade 
social para concretizar, em pleno, a tarefa de divulgação 
da patologia”, concluiu Manuela Neves.

a todos os doentes sem exceção”. É de notar, aliás, “o 
elevado custo da medicação que levaria ao impedimento 
de tratamento da larga maioria dos doentes, se não fosse 
comparticipado”. E eis uma boa notícia: “A medicação, 
em Portugal, está ao nível daquilo que de mais moderno 
e eficiente existe no mundo”, afirmou Manuela Neves.
Mas a grande questão reside na atual dificuldade com 
que se debatem alguns doentes no acesso à medicação… 
“Na verdade, muitos hospitais estão a adotar a política de 
administrar um único medicamento a todos os doentes 
recém-diagnosticados por uma razão de economia. 
Assim, independentemente das caraterísticas próprias 
de cada doente e do fármaco prescrito pelo neurologista, 
apenas se tem acesso à medicação disponível no hospital 
em que é dispensada”, lamentou.
Assim, “os custos de mais medicação podem chegar a 
ter de ser suportados pelos doentes” e, contou Manuela 
Neves, “muitos vêem-se constrangidos a um tratamento 
que não é adequado ao seu caso”. 
“O resultado é um enorme sofrimento atual dos doentes 
abrangidos pela medida e, no futuro, mais custos 
económicos para todos, em intervenções aos doentes 
mal medicados. Comprovadamente, existem casos de 
potencial de vida equilibrada com medicação adequada 
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que resultam em incapacidades precoces, com os custos 
que todos conhecemos”, acrescentou.
Em Portugal, a monitorização da EM compete ao 
Estado, através do Ministério da Saúde.
Por sua vez, a SPEM tem por objeto a melhoria das 
condições de vida dos portadores de EM e respetivos 
cuidadores. Este desígnio é prosseguido de diversas 
formas e com intervenções transversais em todos as 
áreas relevantes para esse fim, quer sejam sociais quer 
sejam científicas.
A EM é diagnosticada, em média, a partir dos 20 anos, 
embora existam casos de doentes muito mais jovens. 
São casos “raros” mas existem. De acordo com estudos 
recentes levados a cabo nos EUA, 2% a 5% dos doentes 
apresentam sintomas antes de atingir os 18 anos. 
“As questões ligadas ao estudo, diagnóstico e tratamento 
da doença em crianças e adolescentes tem conhecido 
um considerável incremento, nos últimos anos. No 
panorama português, a doente mais nova de que a SPEM 
teve conhecimento foi diagnosticada aos nove anos e 
representa uma situação absolutamente excepcional”, 
descreveu Manuela Neves.
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O testemunho de Diogo Tavares…

É estudante de design gráfico na Escola Superior de 
Artes e Design e “muito criativo e positivo”. Natural de 
Matosinhos e a frequentar a Delegação da SPEM do 
Porto, a qual lhe “mudou a vida por completo”. Tem 
24 anos e “os pais, os amigos e o irmão melhores do 
mundo”. Vamos conhecer o Diogo Tavares…
A EM manifestou-se há cerca de cinco/seis anos 
atrás quando estava a andar de bicicleta. Sentiu 
formigueiro nos pés. Diogo Tavares diz ter “adivinhado” 
o diagnóstico porque tinha visto casos tratados em 
novelas e series televisivas. Havia qualquer coisa que 
Diogo sentia que o levava a crer que estava perante EM. 
Ele pensava: “eu não ando normalmente e coxeio…”… 
“Podia ser lúpus, podia ser sífilis, podia ser SIDA… 
Venha o diabo e escolha. Olha, agora digo felizmente foi 
EM…”.
O início foi “complicado”. O Diogo tinha 15 quilos a 
mais. Não era esforçado. Não lutava por objetivos. “Eu 
era uma criança grande mas agora somos dois Diogos 
diferentes”.
Foi incentivado a frequentar a Delegação do Porto da 
SPEM e a ter cuidados com o calor e a não tomar banho 
com água muito quente… Pouco mais o mandaram 
fazer… Ninguém lhe deu, como em outros casos que 
conhece, diagnósticos precisos sobre em quanto tempo 
vai ficar numa cadeira de rodas ou mesmo se vai ficar… 
Então prefere ter cuidados “com peso e medida” e viver 
“um dia de cada vez”.
“Superarmo-nos constantemente. Sermos mais do que 
ontem… Objetivo é sermos sempre mais do que alguma 
coisa que já fomos. Como portadores de EM somos 
sempre mais do que já fomos. É preciso é sair de casa… 
Sair do sofá…”.
A forma como fala transmite ao mundo uma mensagem 
de otimismo… “A sério? Que bom! É essa a minha 
intensão”, disse. Mas Diogo Tavares recusa-se a recwer 
o rótulo de “herói” e diz também já ter tido a sai fase 
menos positiva… “Eu cheguei a desacreditar… Não sou 
nenhum herói. Mas a minha família apoia-me muito. 
Tenho os melhores pais do mundo e o melhor irmão do 
mundo. O meu irmão é fantástico. Somos muito unidos. 

SAÚDE E BEM-ESTAR

Tenho os melhores amigos do mundo. Tenho tudo de 
bom no mundo menos a EM, portanto tenho mais de 
bom do que de mau”.
Além dos cuidados com o calor também adotou 
melhores hábitos alimentares… Por isso é que perdeu 
15 quilos. Por isso e por ter descoberto uma paixão: 
correr… Começou na equipa da SPEM, a “EM Força”. 
Este anos já fez a Meia Maratona do Porto. Fez os 21 
quilómetros. “Foi brutal”, descreveu. “Foi um exercício 
psicológico brutal”, acrescentou. “Toda a gente deve 
participar”, aconselhou. “Em vez de se chegar em uma 
hora como os vencedores, faz-se em mais tempo”, 
explicou. E saiba-se: o vencedor da Meia Maratona do 
Porto fez o percurso em 50 e tal minutos. O Diogo fez 
em duas horas e 26 minutos.
A EM é uma doença que não tem cura conhecida. Como 
se lida com isso? “Não penso nisso. Se não existe cura 
o que é que vou fazer. Não vale a pena pensar em curas 
se não existem. É viver um dia de cada vez e tentar 
viver os dias ao máximo. Quanto menos pensarmos que 
temos EM, melhor. É porque o dia valeu a pena. Agora 
se ficarmos o tempo todo a pensar que temos EM, é 
um processo muito negativo e eu recuso-me a viver em 
assim”, afirmou Diogo Tavares.
E sobre a SPEM, aliás sobre a Delegação do Porto da 
SPEM, o estudante de design também lá se ensina a 
“trabalhar o cérebro” para “se ir ultrapassando e fintando 
a EM”. “Há pessoas bastante realizadas e têm EM. Há 
senhoras na SPEM que não conseguiam coser com a 
direita mas descobriram que conseguem com a esquerda 
e descobriram isso nas atividades de grupo… Treinaram 
o cérebro…”.
Às atividades de grupo, somam-se as terapias e o 
aconselhamento psicológico que recebeu e recebe na 
SPEM. Iniciativas e reuniões que aconselha a quem 
descobre ter EM mas, lá está outra vez, aconselha mas 
com “muito peso e medida”.
Diogo Tavares acredita que para se adquirir um hábito 
bastam 21 dias! Então esse é o seu lema de vida… “É 
igual para sermos vencedores. Se ao fim de 21 dias nos 
tivermos habituado ao hábito de sermos vencedores, 
seremos vencedores. Se ao fim de 21 dias, tivermos 
descoberto e usado o sorriso, depois sorrimos sempre”. 

A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro foi palco de um projeto que pretende desenvolver a litera-
cia científica de alunos com currículos específicos individuais (CEI) e agora está aberta a receber 
TODOS os que queiram aprender ciência ao vivo e a cores de uma forma…diferente.

Quer quiser ir à Fábrica Centro 
Ciência Viva ponha o dedo no ar!

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas por Dulce Ferreira

ais através de conteúdos de ciência” em vez de estarem 
preocupados em trabalhar conteúdos científicos dema-
siado complexos para serem trabalhados na sala de aula. 
Ou seja, o objetivo não era o conteúdo não como fi-
nalidade, mas como meio para outro fim: “Desenvolver 
neles um outro olhar sobre aquilo que os rodeia. O arco-
íris não acontece por magia porque há uma explicação 
científica que explica esse fenómeno”, exemplifica Dulce 
Ferreira.
Aliás, a docente disse também, à Plural&Singular, que “ 
literatura da especialidade apontava os benefícios nessa 
área para o desenvolvimento tanto de competências 
gerais dos alunos, como da própria literacia científica 
desses alunos”.  
Ao levantamento da realidade das escolas, segue-se o 
levantamento das possibilidades de trabalho. E é aqui 
que entra a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro como 
o local privilegiado para desenvolver este projeto, tanto 
por pertencer à Universidade de Aveiro, que acompan-
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Licenciada em Ensino de Física e Química e especializa-
da em Educação Especial, Dulce Ferreira, no desenvolvi-
mento deste projeto começou por conhecer a realidade 
das escolas de Aveiro que “fogem muito às áreas cientí-
ficas” no que toca à educação de alunos com currículos 
específicos individuais. 
“No fundo é um grupo de alunos que passa pela escola 
sem ter oportunidade de ter acesso às áreas científicas”, 
sublinha Dulce Ferreira acrescentando que “os profes-
sores alegaram que algumas das características dos 
alunos dificultariam esse trabalho nomeadamente em 
termos, de desempenho cognitivo, de competências de 
leitura e escrita, por exemplo”. 
Além do mais, as escolas não dispõem dos recursos quer 
humanos quer físicos adequados (sem querer entrar 
na discussão sobre a obrigatoriedade de os ter). E os 
docentes das escolas de Aveiro entendiam também que 
um ambiente mais informal seria o mais indicado para 
trabalhar “processos e desenvolver competências ger-



Mais sobre a Fábrica Centro Ciência Viva

A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, insta-
lada no edifício da Antiga Companhia Avei-
rense de Moagens, tem uma programação 
diversificada, dedicada ao público em geral e 
em especial às famílias e comunidade escolar.
Este Centro Ciência Viva, cuja missão é a 
Promoção da Cultura Científica e Tecnológica, 
resulta de uma parceria entre a Universidade 
de Aveiro e a Agência Ciência Viva e está in-
tegrado na Rede Nacional de Centros Ciência 
Viva funcionando como estrutura de interface 
da própria universidade.
O espaço apresenta 12 valências: “A cozinha 
é um Laboratório”, “Laboratório de Ciência”, 
“Oficina dos robôs”, “Sítio dos robôs”, “Na 
barriga do Caracol”, “Jogos Matemáticos”, a 
cafetaria (com computadores e internet), o 
auditório, a sala Media TV e o laboratório de 
holografia - “HoloLab”. 

Contactos
Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

Rua dos Santos Mártires
3810 - 171 Aveiro

Tel. (+ 351) 234 427 053
e-mail fabrica.cienciaviva@ua.pt
Site http://www.ua.pt/fabrica/
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hava esta iniciativa, mas também por “ter características 
bastante polivalentes e que permitiam o desenvolvimen-
to de atividades diferenciadas”.
O projeto foi articulado entre algumas escolas e a Fá-
brica Centro Ciência Viva que pôs ao dispor dos alunos 
com CEI um serviço gratuito semanal com a mesma 
oferta disponibilizada ao público em geral, mas adequa-
da ao seu desenvolvimento.
Foi um ano letivo rico em experiências quer para os 
participantes, que reconheceram a importância desta 
oportunidade e de estarem integrados neste projeto, 
quer para os monitores, que tiveram oportunidade de 
orientar estas sessões e aprender a lidar com públicos 
diferentes que exigem uma atenção mais individual. 
“Na Fábrica Ciência Viva tem-se a oportunidade de 
trabalhar a ciência para todos, porque há um respeito 
pelo ritmo e pelo tempo de cada um, o que nas escolas 
acaba por não haver pela exigência de cumprimento de 
programas”, explica Dulce Ferreira.
Apesar do projeto ter tido princípio, meio e fim, numa 
perspetiva de continuidade a Fábrica Centro Ciência 
Viva está agora preparada para a visita de TODOS os 
que queiram conhecer a programação diversificada que 
tem para oferecer.
Quer quiser ir à Fábrica Centro Ciência Viva ponha o 
dedo no ar!

“Estruturar as atividades a fazer em fun-
ção daquilo em que realmente se vai tra-

balhar é um princípio importante. Porque 
se eu quero fazer o pão, eu tenho que en-

quadrar, tenho de motivar para, tenho que 
desafiar os alunos para quererem perceber. 

Portanto isto tem que ser um processo 
acompanhado de uma motivação, de um 

desenvolvimento e de uma sistematização”, 
explica Dulce Ferreira.

“Do levantamento efetuado nas esco-
las básicas do concelho de Aveiro iden-
tificou-se que os currículos específicos 

individuais de alunos com necessidades 
educativas especiais não incluíam a disci-

plina de Física e Química e apenas cerca 
de um terço incluía a disciplina de Ciên-

cias Naturais”.
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O que é?
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre pela 
diminuição súbita do aporte de sangue a uma determi-
nada região do cérebro. Pode ter como origem o “entu-
pimento” de uma artéria cerebral (AVC isquémico) ou 
o “rompimento” de uma artéria (AVC hemorrágico). É 
uma urgência médica e, em Portugal, é a primeira causa 
de morte e de incapacidade permanente. Está associado 
a grandes custos pessoais e sociais.

Quais os sintomas do AVC?
Pode manifestar-se pelo aparecimento súbito de:
• Dificuldade em mexer um dos membros ou ambos os 
membros de um lado do corpo
• Desvio da boca para um dos lados
• Dificuldade em falar
• Diminuição da sensibilidade ou sensação de “en-
cortiçamento” de um membro ou de ambos os membros 
de um lado do corpo

O que causa um AVC?
Múltiplos factores, tais como factores genéticos, idade 
avançada, hipertensão arterial, diabetes, excesso de gor-
dura no sangue, doenças cardíacas. O estilo de vida é um 
dos grandes responsáveis (sobretudo na população mais 
jovem) - alimentação inadequada, stress, alcoolismo, 
tabagismo. 

Como pedir/prestar auxílio?
O pedido de auxílio ou o socorro da vítima é determi-
nante para a melhoria e para o não agravamento clínico. 
Em caso de sintomas de alerta:
• Ligue para o 112 o mais rapidamente possível
• Ao ligar é accionada a Via Verde intra-hospitalar, que 
tem por objetivo encaminhar o doente para o hospital 
mais, onde já aguardam a sua chegada. 
• É importante que o doente chegue ao hospital nas 
primeiras 3 horas após o início dos sintomas. 
• O doente deve ser avaliado mesmo que as manifes-
tações durem apenas alguns minutos. Neste caso pode 
ter tido um acidente isquémico transitório (AIT), que 
constitui um sinal de alerta para um futuro AVC. 

Como evoluem os sintomas após um AVC?
É variável. Poderá ocorrer reversão completa dos sinto-

mas em menos de 24 horas (AIT); pode ocorrer recu-
peração total dos sintomas após 24 horas; ou o doente 
poderá ficar com sequelas do AVC. Algumas pessoas, es-
pecialmente as que sofrem um acidente vascular cerebral 
hemorrágico de grandes dimensões, podem morrer.

Todos os doentes beneficiam de um programa de rea-
bilitação após um AVC?
As sequelas motoras e cognitivas após um AVC devem 
ser sempre avaliadas para que se estabeleça o programa 
de reabilitação mais adequado.
Dos doentes com AVC, 31% dependem de auto-cuida-
dos e 20% de apoio na marcha. Em Portugal 30% dos 
doentes com AVC estão acamados e destes 16% estão 
institucionalizados. 71% tornam-se incapazes profis-
sionalmente.
A Medicina Física e de Reabilitação (MFR) melhora 80% 
dos casos de AVC, conseguindo uma recuperação total 
de 10% dos doentes e, naqueles em que tal não é pos-
sível, contribui para a melhoria funcional e para que os 
doentes sejam mais ativos e participativos no meio em 
que estão inseridos. 
A reabilitação envolve uma equipa multidisciplinar 
com médico fisiatra, e pode incluir: enfermeiro de 
reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta da fala e terapeuta 
ocupacional, é iniciada durante o internamento o mais 
precocemente possível e deve prolongar-se num con-
tínuo após a alta nas estruturas mais adequadas a cada 
situação.

Como prevenir a ocorrência de um AVC?
A prevenção do AVC passa por medidas como:
• Não fumar
• Realizar uma alimentação saudável 
• Evitar o consumo excessivo de álcool
• Restrição do sal consumido
• Atividade física regular
• Controlo (se necessário com medicamentos) da tensão 
arterial, diabetes e/ou colesterol elevado
• Controlo do ritmo cardíaco anormal 
Após um AVC estas medidas reduzem significativa-
mente o risco de um novo episódio.
Passe a palavra e ajude-nos a salvar vidas e a melhorar o 
prognóstico e a qualidade de vida destes doentes!

Acidentes Vascular Cerebral (AVC)

Paula Amorim, fisiatra, e Inês Lucas, interna da es-
pecialidade, do Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC-RP) 
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O ciclo de resposta sexual humana é formado por 3 
fases – desejo, excitação e orgasmo. Abordamos neste 
primeiro apontamento apenas o desejo sexual, deixando 
as restantes etapas para as próximas edições.
Refira-se desde já, que no que respeita às pessoas com  
deficiência, o desejo sexual sexual raramente se encontra 
afectado por causas directas de ordem física. No âmbito 
da da debilidade mental, o problema coloca-se principal-
mente ao nível da dessintonia entre o desenvolvimento 
sexual (e as correspondentes expectativas) e o grau de 
maturidade cognitiva e emocional; e nas situações de de-
ficiência física, aquilo que muitas vezes acontece é uma 
espécie de “aprisionamento silencioso” do desejo sexual, 
face a uma sociedade que ainda tende a dessexualizar 
estas pessoas, ou devido à falta de oportunidades para 
agir a dois essa apetência.
Feito este preâmbulo, abordemos o desejo sexual, não 
das pessoas com deficiência, mas de todos nós.
A existência de desejo sexual é algo fácil de reconhecer 
pelo próprio, mas difícil de descrever naquilo em que 
se traduz. Ainda assim, podemos dizer que se pode 
manifestar através da ocorrência de ideias, pensamentos 
e fantasias com  conteúdo sexual, associadas à apetên-
cia para iniciar um envolvimento íntimo, que tende a 
direccionar-se para comportamentos eróticos e sexuais. 
Com alguma frequência, preponderantemente no femi-
nino, esta vontade faz surgirem sinais demonstrativos de 
receptividade à tomada de iniciativa do parceiro, o que 
também representa uma forma de expressar desejo.
Os mecanismos neurofisiológicos do desejo sexual, 
ainda não se encontram esclarecidos com exactidão. 
Contudo, sabe-se que do ponto de vista orgânico, o 
desejo está dependente da activação do sistema límbico, 
da integração a nível cerebral dos afectos e comporta-
mentos, do processamento sensorial, e do equilíbrio 
harmonioso entre hormonas e neurotransmissores. Em 
simultâneo, o desejo sexual é também influenciado por 
uma multiplicidade de factores psicossociais. Dinâmica 
relacional, grau de atracção, expectativas presentes e fu-
turas, memórias de experiências passadas e  adequação 
do contexto, constituem os parâmetros mais importantes 
na modulação da intensidade do  desejo sexual. 
A par do desejo sexual “convencional”, conotado com 
a frequência de pensamentos sexuais e com a vontade 

de envolvimento sexual, existe igualmente um desejo 
“espontâneo”, alicerçado na proximidade emocional. Se-
gundo esta perspectiva, o desejo pode fazer-se sentir em 
nome de uma vontade de partilha afectiva, e não tanto 
por motivos que se prendam com uma mera satisfação 
do apetite sexual.
A nível clínico, encontramos duas formas de expressão 
das alterações do desejo sexual – aversão sexual e 
desejo sexual hipoactivo (falta de desejo). Estas duas 
perturbações, de acordo com um estudo realizado pela 
Sociedade Portuguesa de Andrologia, atingem 35% das 
mulheres e 16% dos homens. A primeira, consiste numa 
aversão extrema, e respectivo evitamento, de todo, ou 
quase todo, o contacto genital com um parceiro sexual. 
Esta disfunção sexual, mais comum nas mulheres, 
pode ter como causas associadas: experiências sexuais 
traumáticas (violação, abuso sexual, dor durante a ac-
tividade sexual), receios de contrair uma doença sex-
ualmente transmissível, dúvidas referentes à orientação 
sexual, percepções desvalorizativas da auto-imagem 
corporal, entre outras. A segunda, remete para uma 
diminuição ou ausência do desejo de actividade sexual, 
o mesmo se verificando em relação às fantasias. Os con-
flitos relacionais, a perda de interesse e de atracção pelo 
parceiro, a presença de sintomas depressivos e/ou ansi-
osos, as alterações hormonais, e os efeitos secundários 
de determinados medicamentos (antidepressivos, antihi-
pertensores, neurolépticos e sedativos), representam os 
factores mais habitualmente associados ao aparecimento 
e/ou manutenção da falta de desejo sexual.
A terapia sexual é o tratamento de eleição para as per-
turbações do desejo. No entanto, com alguma frequên-
cia, encontramos homens ou mulheres com queixas de 
falta de desejo sexual, que apenas traduzem um sintoma 
de mal-estar relacional. De facto, até têm desejo sexual, 
só que este não está direccionado para quem seria 
suposto. Nestas situações, a terapia sexual não tem uma 
indicação primária, sendo aconselhável uma terapia de 
casal prévia, desde que exista motivação de ambos para a 
reformulação/continuidade do relacionamento. Quando 
se consegue um reajustamento na dinâmica relacional, 
eliminando ou atenuando a conflitualidade existente, a 
queixa sexual tende a desaparecer por si própria. 

O Desejo Sexual

Jorge Cardoso 
Psicólogo Clínico/Sexólogo, Professor Universitário
jorgecardoso.psi@gmail.com
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A World Federation of Occupational Therapy (WFOT 
- Federação Mundial de Terapia Ocupacional) instituiu 
em 2010 o Dia Mundial da Terapia Ocupacional a 27 de 
outubro. A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocu-
pacionais (APTO), no mesmo ano, colocou à votação 
dos Terapeutas Ocupacionais portugueses, durante o 6.º 
Congresso Nacional, várias datas possíveis para instituir-
mos em Portugal o Dia Nacional da Terapia Ocupacion-
al. A maioria dos colegas escolheu o dia 27 de outubro, 
à semelhança do Dia Internacional, potencializando 
assim a dimensão deste dia nas celebrações em Portu-
gal. Desde então, a APTO tem vindo a celebrar este dia 
de diferentes formas, integrando-o inclusivamente nas 
comemorações mundiais. Este ano a celebração do nosso 
dia teve uma expressão de carácter nacional com várias 
ações de divulgação em todo o país, junto de utentes, 
outros profissionais e na comunidade. 
A APTO lançou a todos os Terapeutas Ocupacionais 
o desafio de apresentarem projetos para integrarem as 

comemorações com o apoio/patrocínio da associação. 
Esta campanha de apoio a iniciativas de divulgação do 
Dia Mundial da Terapia Ocupacional foi acolhida por 
diversos colegas que, de todo o país, nos contataram 
apresentando as suas ideias e propostas. Para a sua 
implementação a APTO cedeu a utilização do logotipo 
da Terapia Ocupacional e folhetos do Perfil do Terapeuta 
Ocupacional e de Divulgação da Terapia Ocupacional 
(fig.1). Diretamente à APTO chegaram várias infor-
mações de acontecimentos e comemorações que iriam 
acontecer pelo país, sendo algumas delas desenvolvidas 
pelas escolas onde é ministrado o Curso de Licenciatura 
em Terapia Ocupacional. 
Aos estudantes de Terapia Ocupacional lançámos o 
desafio para participarem no Concurso de Fotografia – 
Dia Mundial da Terapia Ocupacional, sugerido por um 
aluno, que revelou pouca adesão.
Um dos projectos apresentados à APTO foi a criação 
de um poster de divulgação (Fig. 2) pela terapeuta 

ocupacional Inês Batista e a designer Vânia Trindade. 
A terapeuta ocupacional Liliana Mendes, que é Cake De-
signer, confecionou um bolo utilizando como imagem o 
referido poster (Fig. 3). 
A principal iniciativa levada a cabo pela APTO foi a 
organização de um “Peddy Paper Ocupacional” que 
iria decorrer no Parque das Nações, na manha de 27 de 
outubro. Este evento acabou por ser cancelado devido 
à falta de inscrições. No entanto, elementos dos Cor-
pos Sociais da associação estiveram presentes no local 
e divulgaram a profissão junto da população presente, 
através da distribuição de folhetos de divulgação e da 
utilização da farda profissional (Fig. 5). 
 Outra das iniciativas da APTO foi a inclusão desta as-
sociação e da profissão na atividade praticada mundial-
mente designada por Geocaching. Todos os membros 
da Direção da APTO são Geocachers, ou seja, praticam 
uma atividade ao ar livre que consiste em procurar pis-
tas/tesouros com o recurso a GPS, mapas e indicações. 
Desta forma, foram criados três Travel Bugs (TB - placas 
com código próprio, que são anexadas a algo simbólico 
e às quais é atribuída uma missão), o TB Dia Mundial 
da Terapia Ocupacional, o TB Terapia Ocupacional e o 
TB APTO, todos com a missão de percorrer Portugal 
divulgando a Terapia Ocupacional (Fig. 6). Se também é 
geocacher talvez os possa encontrar numa cache algures 
por ai!  
A APTO compromete-se a celebrar esta data em anos 
futuros, esperando poder contar com a participação de 
colegas, utentes, familiares e amigos, divulgando e dando 
a conhecer esta ciência que nos une e nos ajuda a viver a 
vida olhando para as nossas competências e potenciali-
zando as nossas dificuldades, recorrendo aos recursos 
disponíveis, de modo a que possamos ser seres ocupa-
cionais mais envolvidos, participativos, ativos, inclusos e 
independentes.
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Fig.1 -Folhetos de Divulgação. Fig. 2 –Poster do Dia Mundial 
da Terapia Ocupacional.

Fig. 3 – Bolo com o poster do Dia Mundial 
da Terapia Ocupacional.

Fig. 5 – Divulgação do Dia da Mundial Terapia Ocupacional no Parque das Nações.

Fig. 6 –Travel Bugs criados no âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial da Terapia Ocupacional.



Ana Catarina Candeias, Médica Interna de 
Medicina Geral e Familiar
Andreia Rocha, Fisioterapeuta
Cátia Candeias, Estudante de Fisioterapia

36 37

“Nesta vida, pode-se aprender três coisas 
de uma criança:
estar sempre alegre,
nunca ficar inativo
e chorar com força por tudo o que se quer.”
Paulo Leminski 

A paralisia cerebral (PC) descreve um conjunto de défi-
ces permanentes do movimento e da postura, atribuídos 
a um distúrbio não progressivo que ocorreu no encéfalo 
durante o desenvolvimento fetal ou após o nascimento. 
Estas perturbações motoras interferem nas actividades 
de vida diária e são, frequentemente, acompanhadas por 
alterações sensitivas, da percepção, cognição, comuni-
cação e comportamento, por epilepsia e por problemas 
musculo-esqueléticos secundários.(1)

Em termos epidemiológicos, a PC ocorre com uma 
prevalência de 2 para 1000 nados-vivos, tendo-se 
mantido estável nos últimos 30 anos.(2) Em Portugal, a 
prevalência de PC em crianças com 5 anos é de 1,87 por 
cada 100.000 crianças.(3) 

Embora a melhoria associada aos cuidados de saúde 
neonatais e obstétricos tenham contribuído, de forma 
significativa, para a redução da mortalidade infantil, não 
foram observadas alterações na prevalência da PC.(4) 

O parto pré-termo é o factor de risco mais importante, 
correspondendo aproximadamente a metade do total 
de casos. Cerca de 10% dos casos de PC são explicados 
por asfixia durante o trabalho de parto. Outros factores 
de risco/causas são: infecções congénitas e perinatais, 
gestação múltipla, infecções intra-uterinas e alterações 
da função tiroideia da mãe.(4)

A PC pode ser classificada de acordo com a localização 
topográfica, nível de funcionalidade e pelo tónus mus-
cular.(5) Quanto à localização topográfica, esta pode 
ser classificada em hemiplégica (um lado afectado), 
diplégica (dois membros inferiores mais afectados do 
que os dois membros superiores) e quadriplégica (todos 
os membros afectados). O nível de funcionalidade na 
PC pode ser classificado de acordo com a Gross Motor 
Function Measure, que avalia o movimento voluntário, 
com ênfase para o sentar e o andar; apresenta 5 níveis, 
sendo o nível 1 o que apresenta menor severidade e o 
nível 5 o que apresenta severas limitações no controlo 
dos movimentos voluntários.(5) No que respeita à clas-

Paralisia Cerebral - da origem à internvenção
sificação de acordo com o tónus muscular, a PC pode ser 
classificada em espástica (aumento do tónus muscular; 
a mais frequente), atáxica (5% do total de PC), disci-
nésica (caracterizada por movimentos involuntários que 
se acentuam com o esforço) e mista, que corresponde a 
cerca de 10% dos casos de PC.(6)

Face a este cenário facilmente se compreende que a 
Paralisia Cerebral não se manifesta igualmente em cada 
pessoa, sendo o quadro clínico sempre singular. Esta 
diversidade leva-nos a afirmar que, no que diz respeito à 
PC, cada caso é um caso, cada criança apresenta carac-
terísticas únicas, dificilmente generalizáveis, pelo que 
a intervenção do Fisioterapeuta terá de reflectir essa 
mesma unicidade. 
Ao longo das últimas décadas a intervenção da Fisiotera-
pia na PC, e na área neurológica em geral, tem-se rev-
elado bastante eclética, sendo comum usar vários princí-
pios e metodologias para um tratamento bem-sucedido.
(7) Contudo, e independentemente do método escolhido, 
a intervenção do fisioterapeuta será sempre guiada pela 
avaliação da criança onde serão observadas, medidas e 
registadas as potencialidades da criança, os seus gostos 
e tendências, as suas limitações funcionais, as activi-
dades ou movimentos que desempenham com maior ou 
menor facilidade e as deficiências primárias e compen-
sações que daí advieram; e será também tida em conta a 
vontade da criança e da família, isto é, a sua perspectiva 
sobre o que consideram ser objectivos a alcançar com as 
sessões de reabilitação.(7) No final, o objectivo principal 
será sempre melhorar a função e a independência da 
criança, potencializando as suas capacidades e propor-
cionando, desta forma, condições para facilitar a sua 
educação, a participação social e melhorar a sua quali-
dade de vida.(8) Citando ZONTA et al.(9), a criança não 
aprende movimentos, mas antes vivencia a sensação dos 
movimentos, sendo esta a ideia-chave da intervenção da 
fisioterapia na PC.
A introdução do conceito de neuroplasticidade veio 
alterar o paradigma sobre as potencialidades do Sistema 
Nervoso Central (SNC) e revolucionou, de certa forma, 
a abordagem terapêutica da PC. Citemos, como exem-
plo, o método neuroevolutivo de Bobath e a Terapia de 
Restrição do Movimento (ou do “uso forçado”) – Con-
straint-Induced Movement Therapy (CIMT). Ambos 
assentam as suas bases na ideia de que o SNC não é 
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A família é a essência fundamental para a formação da 
sociedade, pois, é a partir dela que a personalidade e 
princípios basilares se constroem nos seus membros, 
mesmo apresentando multiplicidades de condutas 
decorrentes do núcleo familiar e meio em que estão 
inseridos. Quando a família se prepara para a chegada 
de um novo membro, tanto a mãe como o pai começam 
a criar uma imagem da criança ideal e perfeita. O bebé é 
visto através de ecografias e o seu desenvolvimento físico 
é acompanhado. Neste seguimento os pais, antecipam 
o seu bebé como saudável e que se irá desenvolver de 
acordo com o esperado. 
No momento em que o núcleo familiar, precisamente, 
os progenitores percebem que o seu bebé tem uma 
deficiência experienciam choque, descrença, medo, in-
certeza, ausência de controlo, ansiedade e a perda do seu 
bebé perfeito (Kearney & Griffin, 2001). 
Tomar conhecimento da deficiência da criança é uma 
experiência traumática, que poderá alterar o estado 
emocional de todos os membros da família e, desta 
forma, começa uma batalha adaptativa para recuperar o 
equilíbrio.
Quanto mais bem preparado e informado o núcleo 
familiar estiver, sobre a inabilidade do novo membro, 
mais fácil será dar resposta às suas necessidades, como 
também lidar com futuros problemas. O núcleo famil-
iar sofre alterações e encontra desafios diariamente, no 
entanto, se tiver um acompanhamento multidisciplinar 
com técnicos especializados que facilitem, informem e 
viabilizem este processo, menos penoso será o caminho 
a percorrer. 
Este percurso de vida, poderá conter situações 
stressantes e desmotivadoras ao longo do tempo, dúvi-
das, dificuldades e deste modo é viável a adaptação e 
a consciencialização de habilidades denominadas por 
estratégias de coping. Traduzido literalmente do verbo 
inglês “to cope”, significa “lidar adequadamente com 
uma situação”, superando as dificuldades ou limites que 
essa situação apresenta (Schviger, 2009). É considerado 
como uma forma de resposta ao objeto stressor, onde ao 
longo do tempo iremos criar processos para aumentar o 
nosso controle emocional (Savoia, 1999).
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estanque e imutável, mas, pelo contrário, é altamente 
plástico, adaptável, e susceptível a mudanças ao longo de 
toda vida.(8)

No entanto, enquanto profissionais de saúde, não 
podemos cingir-nos à visão redutora e minimalista que 
se baseia apenas na aplicação de métodos e técnicas. 
O contacto com crianças com PC exige de uma visão 
global na qual a família e os prestadores de cuidados são 
igualmente actores principais. O envolvimento em todo 
o processo de reabilitação é fundamental, uma vez que a 
sua participação optimiza o programa e aumenta os ben-
efícios colhidos. Os pais ou cuidadores deverão ser ori-
entados no sentido de promover os melhores estímulos 
para a criança, gerando ganhos na criança e nos próprios 
pais que assim vêm reduzidos os seus níveis de stress e 
sentem-se agentes activos no processo de reabilitação. 
Vários autores, nomeadamente BRIANEZE et al., 2009 e 
LARSSON et al(10), 2012, descrevem isso mesmo.
A Paralisia Cerebral apresenta-se como um tema deli-
cado e complexo que exige a intervenção de uma equipa 
multidisciplinar e comprometida com melhoria da 
qualidade de vida da criança. Precisa que a comunidade 
científica continue atenta e concentrada em desenvolver 
e apoiar a investigação e os estudos experimentais para 
que todos os profissionais de saúde melhorem a sua per-
formance e que tal se traduza em reais benefícios para os 
doentes com PC. 
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estratégia consiste em participar em encontros de grupos 
de apoio com atividades emocionais, expressando aber-
tamente os seus sentimentos e afetos, consistindo num 
auxílio, um local de total compreensão e aceitação do 
cuidador, da criança e da família. Troca de experiências 
com outras famílias na mesma situação poderá ser muito 
compensatório. A busca de novos tratamentos (medicina 
e medicina alternativa) onde fosse possível também 
desta forma promover a qualidade de vida da criança e 
cultivar esta continua busca.
Outro mecanismo proposto serão os recursos sociais e a 
cooperação no núcleo familiar, o apoio da rede social e 
relações com família alargada (Fishwick, 2009).  
Em suma, a família estando compensada, motivada e 
disposta a cooperar, tanto entre eles como em rede, irá 
melhorar a qualidade de vida dos filhos e salvaguardar o 
compromisso entre o cuidador e a pessoa que necessita 
de cuidados. 
Todos os dias, reconhecermos que se cumpriu uma 
obrigação para com um familiar (Greenberg, Greenley, 
& Seltzer, 1993) este continuo desafio pessoal e a certeza 
de que se melhorou a vida de um ente querido, serão as 
melhores gratificações possíveis.

Fishwick, Vanessa Ruth (2009). “A Literature Review Into Parents’ Experiences 
Of Raising A Child With A Disability, And Research Exploring Mothers’ Ex-
periences Of Receiving A Diagnosis Of Monosomy 1p36 Deletion Syndrome 
For Their Child”; Disponível em: http://etheses.bham.ac.uk/383/1/Fishwick-
09ClinPsychDvol1.pdf; School of Psychology, University of Birmingham, 
England; Acesso em: 09/11/2013.
Greenberg, J., Greenley, J. & Seltzer, M. (1993). Aging parents of adults with 
disabilities: the gratifications and the frustrations of later-life caregiving. The 
Gerontologist, 33 (4), 542-550.  
Glidden, M.; Billings, J. & Jobe, M. (2006). Personality,coping style and well-
being of parents rearing children with developmental disabilities. Journal of 
Intellectual Disability Research. 50 (12), 949-962.
Kearney, P., & Griffin, T. (2001). Between joy and sorrow: Being a parent of 
a child with developmental disability. Journal of Advanced Nursing, 34(5), 
582-592.
Savoia; “Escalas de eventos vitais e de estratégias de enfrentamento (coping)” 
Revista de Psiquiatria Clínica. Disponível em http://www.hcnet.usp.br/ipq/
revista/r262/artigo(57).htm. Acesso em: 11/11/2013.
Schviger; Amaryllis;” O que é o coping?”; Psicologia.pt – O Portal dos 
Psicólogos. Disponível em: http://www.psicologia.pt/artigos/ver_opiniao.
php?codigo=AOP0216; Acesso em: 13/11/2013.

Investigações referem que existem duas categorias de 
coping, uma direcionada para a resolução do problema e 
outra orientada para a regulação emocional. Neste artigo 
iremos abordar o coping em ambas as perspetivas apoia-
do em investigações recentes. Com este propósito dever-
emos começar por perceber qual é o evento gerador de 
stresse, ou seja, o conjunto de perturbações provocadas 
por agentes ou estímulos e descobrirmos procedimentos 
para melhorarmos a qualidade de vida (Schviger, 2009).
Glidden e os seus colaboradores investigaram as estra-
tégias de coping de pais com crianças portadores de 
deficiência, obtendo resultados semelhantes com a to-
talidade dos participantes. A estratégia mais utilizada foi 
o coping centrado na resolução de problemas. A busca 
por suporte social também pode ser considerada uma 
estratégia bastante utilizada (Glidden, 2006).
  O foco de atenção na maioria dos artigos de in-
vestigação, quer os que estudam o stress de famílias por-
tadoras de filhos com deficiência tanto os estudos que 
abordam o bem-estar do cuidador numa óptica desen-
volvimentista, reflectindo acerca das várias fases do ciclo 
vital do cuidador, são fundamentais para compreender-
mos a importância dos benefícios de uma boa gestão 
de coping. Por norma, em Portugal é mais comum ser a 
progenitora a assumir a responsabilidade de prestação 
de cuidados, entre outros papéis, mãe, esposa, atividade 
profissional (caso seja possível conciliar) e ao longo 
deste desempenho podem ocorrer momentos de tensão 
e pressão levando ao stress. No entanto, ainda por referir 
a importância em relação às gratificações que resultam 
da relação de intimidade entre o cuidador e o recep-
tor de cuidados, existe um vínculo, uma aliança entre 
ambos. Para que essa unidade seja o mais compensadora 
possível para ambos, consideramos que seria útil revelar 
mecanismos que possam auxiliar e sustentar a relação o 
mais saudável possível para todos.
As estratégias de coping são encaradas como preditivas 
de bem-estar, reestruturando desta forma o equilíbrio 
psíquico. Desta forma, como Fishwick refere as estraté-
gias de coping adequadas consistiriam na aceitação e ab-
ertura para o problema, do estado, recolha e atualização 
de informação relevantes. Poderiam consistir numa 
rede multidisciplinar dinâmica constituída por médico 
especialista, enfermagem, psiquiatras, psicólogos, escola/ 
instituição, que informe e aconselhe as famílias agilizan-
do o processo e tendo como objetivo o bem-estar tanto 
do cuidador como da pessoa que requer cuidados. Outra 

Saber ler para saber aprender
 Ser bom leitor (e bom escritor) requer com-
petências cognitivas e comunicativas altamente diferen-
ciadas. Estudos científicos baseados em neuroimagem e 
em conhecimentos psicolinguísticos têm revelado e ex-
plicado os processos mentais envolvidos e utilizados no 
ato de leitura e de escrita. Sabe-se que a aprendizagem 
formal da linguagem escrita apoia-se em conhecimentos 
prévios da linguagem oral e que entre oralidade e escrita 
existe uma influência recíproca. No entanto, ao contrário 
da linguagem oral, a linguagem escrita necessita de ser 
ensinada explicitamente. Este facto relaciona-se, mas 
não só, com a condição de que a escrita não representa 
diretamente os sons da língua, ou seja, um som da fala 
pode ser representado por várias letras e uma letra pode 
corresponder a vários sons da fala. Além disso, recorren-
do a linguagem escrita a símbolos gráficos que se proces-
sam num espaço, respeitam determinada orientação e 
assentam em regras próprias de construção e articulação 
entre si, é fácil antecipar que esta forma de comuni-
cação estática e permanente é altamente exigente. Esta 
aprendizagem exige, então, um funcionamento cerebral 
pleno, um processo ensino-aprendizagem adequado, um 
meio sociocultural envolvente e, ainda, consideração pe-
las experiências prévias vividas e adquiridas pela criança 
até à idade escolar.
 Deste modo, para que ocorra uma efetiva e har-
moniosa aprendizagem da linguagem escrita devem con-
siderar-se algumas competências gerais, nomeadamente 
um adequado desenvolvimento linguístico oral por parte 
da criança, conhecimentos prévios sobre leitura e escrita, 
assim como interesse e motivação para ler e escrever. No 
entanto, existem fatores fulcrais como a inteligência, a 
atenção e concentração, a memória, a perceção visual e 
auditiva, questões de orientação espacial e temporal, e 
até mesmo a lateralidade, sendo que estes fatores podem 
ou não beneficiar o processo de alfabetização, consoante 
o seu nível de desenvolvimento e/ou funcionamento.
 A aprendizagem da linguagem escrita exige 
ainda a “metalinguagem”, competência que funciona 
como pré-requisito para aceder à leitura e à escrita, 
permitindo à criança manipular de forma consciente 

Conhecer a Dislexia
Da identificação à intervenção 
terapêutica e pedagógica

a sua língua fora do contexto comunicativo. Uma boa 
metalinguagem envolve, por exemplo, um conhecimento 
consciente do significado das palavras e frases, reflexão 
sobre agramaticalidade, assim como uma análise consci-
ente dos sons da língua e compreensão da sua sequência 
sonora. A metalinguagem permite, pois, enriquecer, 
facilitar e tornar mais eficaz o ato de ler e/ou de escrever. 
No entanto, existem crianças que, com ou sem dislexia, 
poderão ter alterações a este nível.

Dislexia: definir para melhor intervir
 A palavra “dislexia” deriva do grego e significa 
etimologicamente dificuldade na palavra escrita. A As-
sociação Internacional de Dislexia estabeleceu, em 2003, 
aquela que ainda hoje parece ser a definição mais aceite 
e completa para o diagnóstico de dislexia. Assim sendo, 
a dislexia é uma perturbação específica da aprendi-
zagem da linguagem escrita de origem neurobiológica 
e psicolinguística, caracterizando-se por dificuldades 
variáveis na correção e/ou fluência na leitura de palavras 
que assentam num défice na consciência fonológica 
(componente da metalinguagem, já referida anterior-
mente). Estas dificuldades são inesperadas em relação 
a outras capacidades cognitivas e às condições educati-
vas. Uma criança disléxica tem, então, dificuldades na 
descodificação e compreensão da leitura e, regra geral, 
apresenta também alterações na escrita (disortografia). 
Neste sentido, é comum um diagnóstico de dislexia ter 
coassociado um diagnóstico de disortografia, embora 
o contrário possa não acontecer. A criança disléxica é 
considerada, no contexto escolar (e quando devidamente 
diagnosticada), uma criança com necessidades educati-
vas especiais, com alterações estruturais e funcionais de 
base neurobiológica e de caráter permanente que têm 
impacto significativo na atividade e participação em 
todos os contextos onde a criança se insere.
 A dislexia tem a sua etiologia, como já foi refer-
ido, assente em questões neurobiológicas e psicolinguís-
ticas, mas também genéticas. Vários são os estudos que 
referem a existência da transmissão hereditária da prob-
lemática. 68% das crianças com dislexia têm pelo menos 
um progenitor com a mesma condição e existe 40% de 
probabilidade de um irmão de uma criança disléxica ter 
dislexia. Mais recentemente, estudos laboratoriais sobre 
o genoma humano concluíram que existem alterações/
especificidades comuns em indivíduos disléxicos para os 
cromossomas 2, 6 e 15. Estudos a nível neurobiológico, 
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outros materiais escritos? Tem dificuldades em noções 
espaciais/temporais? Tem dificuldades nas rimas ou 
noutras tarefas fonológicas como segmentar, identificar 
ou manipular silabicamente palavras? Tem dificuldades 
em associar as letras aos sons (princípio alfabético)? Tem 
dificuldades em soletrar? Tem dificuldades em copiar do 
quadro e/ou nos ditados? Escreve algumas letras em “es-
pelho”? Solicita com frequência a repetição de conteúdos 
e/ou a leitura de enunciados para compreender o que 
lhe é pedido? Tem dificuldades na matemática? Demora 
muito tempo a realizar as tarefas comparativamente aos 
outros meninos? A resposta positiva à maioria destas 
questões indica a necessidade de sinalização e referen-
ciação da criança para uma análise detalhada do caso a 
nível clínico, familiar e pedagógico. 

Referenciação e intervenção por equipa multidiscipli-
nar
 Normalmente, é o professor titular de turma 
que, em articulação com o encarregado de educação, 
sinaliza a criança, fundamentando adequadamente os 
motivos da sinalização. Idealmente, este processo de 
sinalização/referenciação é posteriormente analisado por 
um professor do Departamento de Educação Especial da 
escola/colégio/agrupamento escolar que aciona, quando 
existentes, os serviços técnico-pedagógicos da instituição 
de ensino para uma avaliação clínica e pedagógica inter-
disciplinar/integrada, tomando-se em equipa a decisão 
de integração ou não do processo educativo do aluno ao 
abrigo do Decreto-lei nº 3/2008. Esta legislação (entre 
outras complementares e/ou regulamentares) permitirá 
adequar o processo ensino-aprendizagem e a forma de 
avaliação destes alunos. O diagnóstico de dislexia pode 
ser estabelecido a partir do final do 2º ano (no final do 
processo de aprendizagem formal da linguagem escrita) 
e até ao final do 2º ciclo do ensino básico, considerando 
a legislação anteriormente referida. No entanto, é impor-
tante referir que já em idade pré-escolar poderão existir 
indícios/sinais que exijam, desde logo, vigília e trabalho 
ao nível de dificuldades/pré-requisitos fundamentais 
para a aquisição e desenvolvimento da linguagem es-
crita. 
 A intervenção do professor titular, dos pais, do 
psicólogo, do terapeuta da fala, do professor de edu-
cação especial ou do professor de apoio educativo é 
fundamental nestes casos, só havendo diagnóstico e um 
trabalho verdadeiramente dirigido e minucioso com 
a participação de todos estes elementos em parceria e 
coarticulação. Relativamente à intervenção específica do 

por ressonância magnética funcional, concluem que 
um disléxico ativa mais intensamente a região inferior 
frontal e parietal-temporal comparativamente a um 
normoléxico, realizando assim um percurso mais lento 
e analítico para descodificar e compreender a linguagem 
escrita. 
 Relativamente a questões de incidência, a 
dislexia parece estar mais presente no sexo masculino 
(3-6:1), embora esta proporção seja atualmente muito 
contestada e haja quem defenda uma homogeneidade 
na distribuição dos casos, considerando a variável sexo. 
Em Portugal, é conhecida a prevalência da dislexia no 
1º ciclo situando-se, segundo um estudo publicado 
recentemente, entre os 5,4% e os 8,6% para um intervalo 
estimado entre os 3% e os 15% a nível mundial.
 
Perfil geral de uma criança disléxica
 Existem características “protótipo”, cientifica-
mente estudadas e validadas, que permitem, atualmente, 
traçar o perfil típico de uma criança com dislexia. As-
sim, estas crianças apresentam um desenvolvimento 
cognitivo normal ou superior, ausência de problemas 
sensoriais (auditivos e visuais), compreensão auditiva 
verbal oral superior à da linguagem escrita, consciência 
fonológica diminuída, leitura lenta, silábica/analítica e 
decifratória. A criança disléxica apresenta ainda dificul-
dade na leitura/reconhecimento de palavras novas e de 
pseudopalavras, níveis de atenção e concentração ins-
táveis, dificuldades na orientação espacial, lateralidade e 
memória (sequencial/visual/auditiva/temporal). Quase 
sempre, as dificuldades verificadas ao nível da leitura 
(descodificação e compreensão leitora) também existem 
na escrita ao nível da codificação fonema-grafema e/ou 
na assimilação de regras ortográficas e linguísticas pelas 
quais se baseiam o planeamento e produção de pala-
vras, frases ou textos. A criança com dislexia pode ainda 
apresentar alterações na fala de caráter fonético, baixa 
autoestima e frustração perante atividades que envol-
vam leitura e escrita, ou ainda disgrafia (alterações no 
traçado grafomotor – caligrafia ilegível) e/ou discalculia 
(dificuldades ao nível do processamento numérico com 
alteração na compreensão de problemas matemáticos).

Sinais de alerta – indicadores no 1º ciclo 
 Os professores titulares de turma e os pais 
poderão estar atentos a alguns sinais ou indicadores de 
alerta que possam sugerir a possibilidade de uma criança 
poder vir a ser diagnosticada com dislexia (e disor-
tografia). A criança revela falta de interesse por livros ou 

O papel da Fisioterapia 
Aquática Pediátrica 
no Desenvolvimento Global 
da Criança 

Todo o ser humano “inicia” a sua vida em meio líquido 
(líquido amniótico) no útero materno, no qual experi-
menta os seus primeiros movimentos, ganhando de 
imediato e, à partida, experiências nesse meio. O meio 
aquático, há muito, é considerado um meio ideal para 
o desenvolvimento de respostas emocionais, sociais e 
motoras da criança com alterações do desenvolvimento 
sensório-motor ou outras. São conhecidas as vantagens 
oferecidas pelo ambiente aquático, garantidas pelos 
princípios hidrostáticos e hidrodinâmicos do meio e 
os diversos métodos de intervenção, principalmente o 
Conceito de Halliwick. Esta abordagem é considerada 
um recurso valioso para a evolução do desenvolvi-
mento neuro-psico-motor. Assim, a fisioterapia aquática 
pediátrica apresenta diversos benefícios comprovados 
pela prática baseada em evidência científica, tais como a 
adaptação da criança ao meio aquático, a facilitação do 
movimento normal, a promoção do desenvolvimento 
motor e da funcionalidade, a otimização de capaci-
dades de aprendizagem, concentração e descoberta, 
assim como melhorias ao nível do controlo respiratório, 
equilíbrio, modulação do tónus e uma recuperação mais 
rápida, sempre associada a uma componente lúdico 
recreativa. 
Na fisioterapia aquática pediátrica, é fundamental que 
o fisioterapeuta possua conhecimentos aprofundados 
sobre controlo postural, aprendizagem motora, desen-
volvimento neuro-psico-motor, além de conhecimentos 
específicos do meio aquático, tornando-o num ambiente 
lúdico e motivador para a criança, fomentando a sua 
integração social. Estes pontos são extremamente impor-
tantes para a qualidade do processo terapêutico, que é 
enriquecido pela participação e interesse da criança. A 
brincadeira é parte integrante do tratamento em meio 
aquático, cabendo ao fisioterapeuta a escolha do brin-
quedo/material e jogo/ desafio, adequado à faixa etária 
e cognitiva da criança e de acordo com os objetivos 
terapêuticos determinados na avaliação.
Estar com uma criança com comprometimento motor/
cognitivo/social no ambiente aquático é proporcionar-
lhe uma sensação acolhedora e ao mesmo tempo de 
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terapeuta da fala, esta deve ser baseada em metodologias 
multissensoriais que privilegiem uma diversificação de 
materiais, atividades e estratégias que permitam mel-
horar a consciência fonológica e aspetos associados e 
implicados na leitura e na escrita como, por exemplo, a 
discriminação auditiva de sons acusticamente próximos, 
correspondência som-letra/letra-som, a fluência, cor-
reção e velocidade leitora, a coesão, correção e coerência 
na escrita de palavras, frases e textos, assim como a com-
preensão literal e inferencial do material lido. 

Aconselhamento aos pais
 Um diagnóstico representa muito pouco. Mais 
do que prisioneiros ou reféns de dificuldades ou limi-
tações, todos somos beneficiários de imensas potenciali-
dades ou talentos. A criança disléxica não é exceção. Os 
pais são, então, a âncora e o prolongamento da interven-
ção clínica e pedagógica desenvolvida com e para estas 
crianças. Um prognóstico favorável depende também da 
disponibilidade, interesse e entrega dos pais no pro-
cesso terapêutico e/ou educativo dos seus educandos. 
Relativamente à dislexia, os pais podem auxiliar o seu 
filho lendo, partilhando e mostrando o valor da escrita, 
incentivando o manuseio e exploração de livros e de out-
ros materiais escritos, a leitura em voz alta com dinâmi-
cas diferentes e gravação audiovisual da mesma, o debate 
sobre enredos, personagens e sentimentos associados 
a determinadas histórias. O fundamental é que os pais 
reforcem e defendam sempre as conquistas e progressos 
verificados, elogiando o esforço, a colaboração e a dedi-
cação dos seus filhos. É meio caminho andado para que 
a criança, sentindo-se valorizada, continue a ultrapassar 
as suas dificuldades e, primordialmente, seja feliz.
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enfatizada, tendo como principais diretrizes aquelas 
que vão ao encontro das necessidades apresentadas pela 
criança e cuidadores/pais.
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liberdade de movimento e possibilidade de realização 
de tarefas, que frequentemente são complexas em terra, 
promovendo assim a sua motivação e autoestima. O 
principal objetivo da fisioterapia aquática pediátrica é, 
então, promover a máxima independência funcional da 
criança, tanto na água como em terra.
Estes programas no meio aquático não se baseiam 
apenas na execução dentro de água de programas que 
se realizam em terra, reproduzindo as suas atividades e 
exercícios. Raramente essa é a melhor conduta a usar no 
meio aquático. Uma intervenção com base no principal 
problema da criança é possível quando as propriedades 
da água são empregadas vantajosamente. Os problemas 
ou as áreas de interesse da criança devem ser facil-
mente visíveis a partir de uma avaliação em terra. É 
da responsabilidade do fisioterapeuta desenvolver um 
programa aquático que ultrapasse esses problemas. Isso, 
no entanto, não exclui a avaliação em contexto aquático. 
Os fisioterapeutas devem sempre avaliar a resposta da 
criança à água em termos de independência e da sua 
adaptação ao meio aquático. Assim, uma complementa-
ridade entre a terapia realizada em terra e na água tem 
demonstrado uma maior efetividade no que diz respeito 
ao desenvolvimento psicomotor para a maioria das cri-
anças. Trabalhar em meio aquático permite-lhes realizar 
e aprender movimentos que são mais difíceis de realizar 
em terra. Intercalar as sessões no meio aquático com 
sessões no meio terrestre oferece a estas crianças uma 
oportunidade de praticar movimentos nos quais elas se 
tornaram mais hábeis na água para depois os realizarem 
mais facilmente em terra. 
Infelizmente, em Portugal, tem-se verificado pouco in-
vestimento nesta área, também devido ao facto de haver 
poucas respostas por parte dos equipamentos (piscinas 
públicas e particulares) para a implementação deste tipo 
de programas, sendo visto como “pouco rentáveis”. No 
entanto, é urgente mudar esta visão elaborando e justifi-
cando a implementação destes programas com base em 
evidência científica e em dados reais, demonstrando a 
necessidade da sua realização e investimento.
A Fisioterapia Aquática em Pediatria deve, assim, ser 

Emprego é a meta e igualdade a 
palavra de ordem…

Trabalhar, para a maioria das pessoas, para além de uma necessidade, é também um desejo, já que é 
sinónimo de independência económica, valorização e realização pessoal e mesmo em termos sociais é um 
fator de inclusão. Trabalhar para as pessoas com deficiências ou incapacidade (PCDI) é exatamente igual. 
Se os motivos para trabalhar são iguais, não se pode dizer o mesmo em relação às condições de acesso ao 
mercado laboral…a igualdade ainda não é uma realidade e a discriminação, embora presente, é difícil de 
provar legalmente.

Texto: Sofia Pires 
Fotos: Gentilmente cedidas
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90% das pessoas sem problemas e/ou dificuldades é 
economicamente ativa”, no entanto, “a taxa de atividade 
desce para 64% no caso das pessoas com problemas e/ou 
dificuldades severos e para 35% no caso das pessoas com 
problemas e/ou dificuldades muito severos”.
Este inquérito realizado em todos os países da União Eu-
ropeia (UE) indicia, no caso português, que as pessoas 
com deficiências mais profundas são, na grande maioria, 
afastadas do mercado laboral e encontram-se inativas. 
Quanto às que ainda continuam a procurar trabalho, o 
desemprego é a situação profissional mais frequente.
Por sua vez, fonte do Ministério da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social (MSESS), disse à 
Plural&Singular, que “as taxas de emprego e de atividade 
das PCDI em relação às pessoas sem deficiência situam-
se na média europeia. O MSESS, ainda assim, garante a  
continuidade no desenvolvimento de “todos os esforços 
para diminuir a diferença ainda existente”, apostando, 
para o efeito, na “visibilidade e cultura, junto do tecido 
empresarial português, das capacidades e talentos das 
pessoas com deficiência”.
Se, por um lado, e, segundo o ex-presidente da APD, 
Humberto Santos, os Censos de 2011 não permitem 
“apurar com clareza qual o universo das pessoas com de-
ficiência em Portugal e qual o seu enquadramento”, por 
outro, merece destaque um dado importante retirado 
do EPD 2011: “Quando os problemas e dificuldades são 
mais severos, a probabilidade de desemprego aumenta 
em 7% para os homens e entre 17% e 29% para as 
mulheres, por comparação com a condição das pessoas 
do mesmo sexo”. Uma realidade que acrescenta a dis-
criminação por género à condição de incapacidade. “As 
mulheres apresentam taxas de atividade sempre menores 
que as dos homens, mas o mesmo se passa para a popu-
lação sem problemas ou dificuldades”, revela o inquérito.
O EPD 2011 foi implementado a toda a UE com o 
intuito de avaliar os progressos em termos de aplicação 
do artigo 27º da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD), 

da Estratégia Europeia em matéria de deficiência e de 
participação das pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho.
Prevendo que a atual crise tenha acentuado a exclusão 
social dos cidadãos europeus e, em particular, dos ci-
dadãos com deficiência, também o Consórcio Europeu 
de Fundações para os Direitos Humanos e a Deficiência 
lançou um estudo sobre o impacto das medidas de aus-
teridade nos direitos deste setor da população.
“A impressão que eu retiro do estudo europeu é que 
não existe um país ou um conjunto de países que tenha 
sido mais afetado do que outro. De facto há impactos 
transversais, a crise é geral a nível europeu”, constata a 
responsável pela realização do relatório português, a co-
ordenadora do DRPI-Portugal (Disability Rights Promo-
tion Internacional Portugal), Paula Campos Pinto.
A, também, investigadora da Universidade Técnica de 
Lisboa e professora na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ainda assim, 
sublinha que “uma das grandes conclusões deste estudo” 
é a ameaça deste contexto de crise na implementação 
da CNUDPD e da Estratégia Europeia para a Deficiên-
cia 2010-2020. “Apesar de ter havido um entusiasmo 
enorme com esta Convenção, dos países terem subscrito 
rapidamente e da própria UE o ter feito, o que é inova-
dor, na prática esta crise económica e financeira está a 
ter um impacto enorme e está a pôr em risco, de facto, 
a efetiva existência desses direitos para as pessoas com 
deficiência”, diz.
Mesmo o emprego sendo, também, um direito recon-
hecido na Constituição da República Portuguesa e na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, a verdade 
é que da teoria à prática, o caminho dos que vivem com 
limitações físicas e intelectuais é bem mais turbulento no 
contexto atual.

Facto: as pessoas com deficiência continuam a ser 
discriminadas no mercado laboral. 
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Dados estatísticos, a discriminação e os 
direitos das pessoas com deficiência 

Patrícia Paiva, 26 anos, tetraplégico por um acidente 
de viação há 13 anos. Tirou um curso profissional de 
turismo e depois do estágio ficou desempregada. Está 
sem trabalho há um ano, mas esta jovem da Covilhã 
quer muito trabalhar: “É importante para a autoestima. 
Quando se trabalha uma pessoa sente-se útil. Sabemos 
que aquele lugar é nosso e que fazemos falta, temos a 
mente ocupada. Eu acho que nos faz falta, faz falta a 
toda a gente, mas mais a nós”, desabafa.
O ‘nós’ são as pessoas com deficiência e Patrícia Paiva é 
“apenas” mais uma dos muitos desempregados do país, 
tenham eles deficiência ou não. A verdade é que Por-
tugal tem muita gente cujo desenvolvimento pessoal e 
profissional estão ameaçados. “É sabida a importância 
do trabalho na devolução a cada um do valor enquanto 
cidadão ativo, participativo e contributivo. E isto é válido 
para todos nós, seja qual for a nossa condição”, garante a 
coordenadora local da Operação de Emprego para Pes-
soas com Deficiência (OED), Sara Câmara Pestana.
Dados publicados recentemente pelo Eurostat revelam 
que a taxa de desemprego, em Portugal, anda à volta dos 
16% e, segundo dados oficiais do Fórum Europeu da 
Deficiência, órgão de consulta da Comissão Europeia 
para a área da deficiência, a taxa de desemprego entre os 
portadores de deficiência é o dobro ou mesmo o triplo 
da dos restantes cidadãos. 
“Não obstante a escassez, em Portugal, de informação 
estatística e científica sobre esta matéria, existem diver-
sos estudos que apontam para uma taxa de desemprego 
entre as PCDI duas a três vezes superior à registada 
entre as pessoas sem qualquer deficiência”, confirma a 
coordenadora da OED.
Já o ano passado, a Confederação Nacional dos Organ-
ismos de Deficientes (CNOD) estimava que a taxa de 
desemprego nas pessoas portadoras de todo o tipo de 
deficiência andasse perto dos 75%, apesar de se basear 
apenas nos relatos que lhe chegam através das institu-
ições. 
De acordo com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), a média dos pedidos de emprego 
mensais nos centros de emprego, por parte das pes-
soas com deficiência, ronda os 700. “Em setembro, por 
exemplo, procuraram emprego 752 pessoas e foram 
integradas no mercado de trabalho 64, o que dá uma 
percentagem de colocação na ordem dos 8,5%”, revela 
a presidente da Associação Portuguesa de Deficientes 
(APD), Ana Sesudo. 
Além do mais, apenas 14 mil pessoas com deficiência 
estão inscritas nos centros de emprego a nível nacional. 
Um número que na opinião da APD não corresponde 
à realidade de pessoas em situação de desemprego. “Há 

um elevado número que já desistiu de integrar o mer-
cado de trabalho pelo que não se inscreve nos centros 
de emprego. Por último, convém referir que há alguns 
milhares de pessoas a receberem a pensão social de 
invalidez porque não encontraram lugar no mercado de 
trabalho”, aponta a presidente da APD.
Um estudo recente da ACAPO revelou que a taxa de em-
prego entre a população ativa com deficiência visual é de 
33%, metade da média nacional. Esse estudo, intitulado 
“A prestação de serviços e a promoção da vida inde-
pendente”, divulga também que a taxa de desemprego é 
de 29%, aproximando-se do dobro da média nacional. 
“O Estado emprega 37% das pessoas com deficiência 
visual e a Segurança Social é a principal fonte de rendi-
mento de 50% dos deficientes visuais em idade ativa”, 
acrescenta o presidente da direção da Associação Pro-
motora de Emprego de Deficientes Visuais (APEVD), 
Aquilino Rodrigues.

“Durante os últimos anos assistimos a grandes mu-
danças na atitude das pessoas com e sem deficiência. 
Hoje há uma regressão nítida. Com a brutal taxa de 
desemprego no país as pessoas com deficiência são 

afetadas de forma particular. O Orçamento de Estado 
para 2014 prevê rescisões na Administração Pública 

central e local e não integra nenhuma cláusula de 
proteção dos trabalhadores com deficiência. Cremos 
que as consequências serão dramáticas já que o setor 

público é o maior empregador de pessoas com defi-
ciência”.

Associação Portuguesa de Deficientes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) no inquérito 
ao “Emprego de pessoas com deficiência” (EPD 2011), 
realizado no 2.º trimestre de 2011, atesta que “mais de 
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gressão no emprego mas é, extraordinariamente, difícil 
provar que há discriminação na contratação de trabal-
hadores”, reitera Ana Sesudo, da APD. 
A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), em 
relação ao ano de 2012, reportou ao Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.), quatro queixas: uma 
relativa a falta de pagamento de prémio de produtivi-
dade, outra relativa a acidente de trabalho, a terceira 
referente a violação de direitos humanos e a última 
quanto a discriminação salarial. “Duas foram arquivadas 
por falta de indícios de prática discriminatória, outra foi 
arquivada por regularização da situação que deu origem 
à queixa e uma continua em análise”, como informou a 
coordenadora da Divisão de Informação e Documen-
tação do ACT, Paula Flor Dias.
Por um lado, há preconceitos empresariais associados à 
produtividade de uma pessoa com deficiência e conse-
quente discriminação, por outro, há poucas ofertas de 
emprego e um contexto económico que faz disparar as 
taxas de desemprego em geral.

Perante este cenário as pessoas com deficiência têm 
consciência dos seus direitos e deveres no que diz res-
peito ao mercado de trabalho?

O presidente da APEVD, Aquilino Rodrigues, diz que 
“sim”, mas considera que não se pode generalizar. A 
coordenadora da OED, Sara Câmara Pestana, diz que 
“muitas vezes não” e, por isso, “a formação profissional 
também é trabalhada a esse nível”. 
A presidente da APD, Ana Sesudo, considera que é pos-
sível afirmar “que a maioria tem consciência dos seus 
direitos” e o MSESS afirma que as pessoas com deficiên-
cia “têm consciência objetiva dos seus Direitos e Deveres 
profissionais”.
Sónia Cartaxeiro sente-se informada já que, como sócia 
da Associação de Doentes Renais, recebe “um monte de 
informação sobre direitos”. Patrícia Paiva assume que 
se sente mais informada a partir do momento em que 
começou a conviver mais com pessoas com deficiên-
cia. “Havia muita coisa que eu desconhecia. Por isso eu 
acredito que ainda há muitas pessoas que desconhecem”, 
admite. 
Por sua vez, a coordenadora do DRPI-Portugal, Paula 
Campos Pinto, considera que as pessoas com deficiência 
parecem ainda relutantes em lutar pelos seus direitos. 
“Nós não temos na nossa sociedade portuguesa uma 
cultura de direitos humanos. As pessoas, quando lhes 
falam de direitos, pensam na prestação social, pensam 
na pensão ou no subsídio, mas é muito mais do que isto”, 
afirma a investigadora. Mas, ainda assim, Paula Cam-
pos Pinto está otimista porque “hoje as organizações 
e as pessoas estão mais despertas para os seus direitos 
e também existe uma ligação mais forte entre o meio 
académico e o movimento associativo”. Na opinião da 
coordenadora do DRPI-Portugal “essa ligação vai, com 
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certeza, tornar visíveis e tornar públicas, com rigor e 
fundamentação”, as situações que anteriormente eram 
mais facilmente descredibilizadas. “Hoje em dia começa-
mos a ter alguns estudos e alguns dados que podemos 
muito claramente colocar em cima da mesa”.
Exercer pressão no sentido da mudança e reivindicar 
por direitos adquiridos implicam a colocação da palavra 
“discriminação” no vocabulário quotidiano das pes-
soas que deverão estar envolvidas com a transformação 
da sociedade em geral. “Há aqui um desafio muito 
grande que passa também pela tomada de consciência 
das próprias pessoas da sua dignidade, do respeito que 
essa dignidade deve merecer e da necessidade de uma 
mudança social muito profunda”, conclui Paula Campos 
Pinto.
Feitas as contas, novamente, as pessoas com deficiência 
além da discriminação, que sempre sofreram no merca-
do laboral, na prática ficam ainda mais prejudicadas pelo 
contexto atual de crise que o país atravessa. Mesmo os 
incentivos existentes que visam a contratação de porta-
dores de deficiência não chegam para acabar com os pre-
conceitos e dar a estes cidadãos “a oportunidade de gan-
har a vida através de um trabalho livremente escolhido 
ou aceite, num mercado e ambiente de trabalho aberto”, 
tal como está contemplado no artigo 27º da convenção 
da ONU que Portugal ratificou há quatro anos. 
E estes quatro anos, que passaram desde a subscrição do 
tratado, parecem ter afastado as pessoas com deficiência 
do caminho rumo à concretização da CNUDPD. À me-
dida que se foi aproximando a austeridade, tudo o que 
está inscrito na convenção parece se ter, cada vez mais, 
distanciado. 

“O trabalhador com deficiência ou doença crónica é 
titular dos mesmos direitos e está adstrito aos mesmos 
deveres dos demais trabalhadores no acesso ao empre-
go, à formação, à promoção ou carreira profissionais e 

às condições de trabalho, sem prejuízo das especifici-
dades inerentes à sua situação, ou seja, em termos de 
igualdade de oportunidades e de tratamento no que 

toca à progressão profissional”.
Autoridade para as Condições do Trabalho

Sónia Dionísio Cartaxeiro tem 34 anos e acabou o 
curso de design “nos quatro anos devidos”, em 2004. 
Como estudante cumpria as datas dos exames, mas de 
resto, graças à tolerância e flexibilidade de professores 
e colegas, conseguiu conciliar as entregas de trabalhos 
e a frequência das aulas com a insuficiência renal que 
sempre lhe causou transtornos e lhe estava a criar graves 
problemas, até que, em 2002, os rins pararam de vez. 
Entre internamentos, diálise peritoneal, transplantes, 
hemodiálise e muitas análises e exames, Sónia Dionísio 
Cartaxeiro passou por duas empresas em que, apesar 
de se sentir à altura do que lhe era exigido e de fazer o 
mesmo trabalho que os colegas, estavam sempre a frisar 
as suas limitações e nunca reconheciam o esforço nem o 
trabalho que fazia. 
“Enfim, o rótulo que nós temos… as pessoas assumem 
que nós não somos capazes de fazer o trabalho. Da 
primeira vez, eles achavam que eu não merecia mais [em 
termos de remuneração], achavam que eu não produzia 
o suficiente”, desabafa a designer. Da segunda vez, foi 
“muito bem recebida”, sentia que lhe davam valor pelo 
trabalho e esforço feitos e “tudo corria bem”, até que um 
novo chefe pôs toda a integração a perder. A empresa 
não estava bem e tornou-se fácil despedir Sónia Cartax-
eiro.
Com 70% de incapacidade, a designer trabalha agora 
numa empresa em que todas as circunstâncias, relacio-
nadas com o problema de saúde que tem, são facilmente 
aceites. Tem flexibilidade para gerir o horário de tra-
balho e conciliar as hemodiálises semanais – três vezes 
por semana, das 18 às 22 horas – e, desta forma, todos os 
senão’s de ter o Síndrome de Alpport, uma doença rara, 
acabam por pesar menos e sente-se mais aliviada da 
angústia profissional que até agora andava a sentir.
“Estive cerca de dois anos em que procurava trabalho, 
mas a partir do momento em que sabiam que eu tinha a 
doença era, automaticamente, excluída. Foi sempre as-
sim”, conta Sónia Dionísio Cartaxeiro. 
Aliás, um estudo da Organização Internacional de 
Trabalho refere, por exemplo, que menos de 2% das pes-
soas que mencionam no currículo serem portadoras de 
deficiência, são chamadas para uma entrevista. 
“A Diretiva Comunitária 2000/78/CE do Conselho, de 27 
de novembro de 2000, que estabelece um quadro geral 
de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional, proíbe a discriminação no acesso e pro-

http://www.autopedico.pt/homepage.html
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Emprego como factor de inclusão – o 
papel das pessoas com deficiência e das 
empresas 

Facto: A principal forma de inclusão social é o em-
prego. 

É pelo acesso ao trabalho que se combate a miséria e 
a fome. Trabalhar viabiliza o acesso das pessoas e suas 
famílias a bens e serviços essenciais à sobrevivência. Mas 
o papel do trabalho transcende a ideia basilar de sus-
tento e eleva-se ao nível de valores pessoais mais subje-
tivos. “É preciso notar que o trabalho faz parte da vida 
de qualquer ser humano e as pessoas com deficiência são 
seres humanos com aspirações e sonhos como qualquer 
outra pessoa”, realça Ana Sesudo.
Este é um facto que todos parecem concordar. Trabalhar, 
além de um direito, é um meio de obter a autonomia 
financeira e de alargar as redes sociais. Mas Sara Câmara 
Pestana destaca, dos ganhos que “o acesso ao emprego” 
e respetivo exercício representam, “o reconhecimento da 
cidadania”. 
“Eu preciso de me sentir ativa como uma pessoa normal. 
Gostamos de nos sentir tão úteis como qualquer outra 
pessoa e para mim o trabalho faz parte”, afirma Sónia 
Dionísio Cartaxeiro que não se imagina sem trabalhar.
Para Aquilino Rodrigues a deficiência e incapacidade 
“mascaram a verdadeira pessoa que está por trás”. O 
presidente da Associação Promotora do Emprego de 
Deficientes Visuais (APEDV) diz que “é preciso ver 
para além da incapacidade e acreditar que ali está uma 
pessoa que aprendeu a viver com as suas limitações e 
a ultrapassá-las para ser um trabalhador responsável e 
produtivo”. 
Em convergência com o que tem sido dito em relação à 
importância de trabalhar, também o MSESS considera 
que “através da inclusão laboral, as pessoas com defi-
ciência podem conquistar níveis seguros e elevados de 
autoestima e de prestígio pessoal, além do importante 
impacto psicológico, que o trabalho transmite, no pro-
cesso de desenvolvimento da sua personalidade, relativa-
mente ao sentimento de pertença e de utilidade social à 
sua comunidade”.
Também a APD destaca a autoestima, o reconhecimento 
social e a dignidade como conquistas intimamente 
ligadas ao emprego. “A inclusão social não pode ser 
dissociada da capacidade de cada um desenvolver uma 
atividade profissional na qual se sinta realizado e dig-
nificado e pela qual receba a consequente remuneração”, 
refere Ana Sesudo.
E esta ideia avançada pela presidente da APD é a que 
está na base da criação da APEDV. “O seu fundador, As-
sis Milton, defendeu sempre que a cegueira ou a baixa-
visão são problemas sensoriais que em nada diminuem 

a dignidade, o valor e o potencial da pessoa. É obrigação 
da sociedade e do Estado fazer o que estiver ao seu al-
cance para diminuir as barreiras à plena realização pes-
soal e profissional das PCDI”, explica o atual presidente 
da APEDV, Aquilino Rodrigues. 
São necessárias medidas voltadas para a integração das 
pessoas com deficiência no mercado laboral, mas para o 
efeito é preciso perceber se o ciclo de acesso à educação, 
orientação vocacional e formação profissional é vicioso. 
Porque sem a garantia de uma educação inclusiva, não 
há mercado de trabalho inclusivo devido às baixas ha-
bilitações que, na maioria das vezes, estão associadas a 
condições de trabalho precárias em que as pessoas ficam 
mais suscetíveis às fragilidades no mercado laboral.

Facto: a educação e a formação/qualificação profissio-
nais são fundamentais para ampliar as possibilidades 
de inserção no mercado de trabalho.

O MSESS encara as pessoas com deficiência como 
“trabalhadores imprescindíveis para o desenvolvimento 
da sociedade portuguesa e para a cultura da diversidade 
humana no mundo do trabalho inclusivo”. Sublinha 
também o importante papel que as organizações não-
governamentais desempenham no “ciclo saudável de 
processos sequenciais e coerentes” de educação, orien-
tação e formação profissional. 
Segundo a APD apesar de existirem alguns aspetos posi-
tivos na legislação educativa, ela “não incorpora todo 
um conjunto de condições essenciais para assegurar uma 
educação inclusiva e de qualidade”.
Ana Sesudo sugere que o Estado defina uma política de 
formação, orientação e reconversão profissionais inclu-
sivas, “assente em dados estatísticos tendo em conta as 
necessidades da população com deficiência em termos 
de formação, assim como as necessidades do mercado de 
trabalho”.
Tanto a APD como a OED apontam “as baixas habili-
tações literárias” como um dos motivos para a exclusão 
das pessoas com deficiência do mercado laboral. Ana 
Sesudo diz que as desvantagens de acesso e manutenção 
do emprego pelas PCDI e a constante evolução tec-
nológica são razões fortes para que a formação profis-
sional tenha uma atenção especial. Mas Sara Câmara 
Pestana chama ainda a atenção para a existência de 
cursos de formação profissional específicos para pes-
soas com deficiência, que, desde 2010, diminuíram na 
duração, alguns para um máximo de dois anos. “Este 
período muitas vezes não é o suficiente para algumas 
pessoas com deficiência” considera a coordenadora da 
OED. 
Aquilino Rodrigues da APEDV, a respeito da formação 
profissional, afirma que há uma certa tendência no seio 
da deficiência visual, a realidade que melhor conhece, 
para a manutenção de um ciclo vicioso de pobreza e 
subsidiodependência. “Para muitos formandos, o curso 
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de formação profissional acaba por ser um modo de sub-
sistência, que se vai renovando entre diferentes institu-
ições. Está a tentar-se combater isso com novas medidas 
de acesso aos cursos. Constata-se também a existência 
de uma nova geração de formandos interessada em for-
mação efetiva”, expõe.
“Sinceramente, quem quer mesmo trabalhar e contribuir 
para a sociedade arranja emprego, nem que seja com o 
‘empurrão’ dos incentivos empresariais, depois é dar o 
corpo ao manifesto. Conheço alguns, mas com um grau 
de incapacidade inferior ao meu”, considera Gustavo 
Cipriano, de 34 anos, com 91,5% de incapacidade devido 
a uma deficiência rara. 
Natural da Covilhã, depois do 12º ano e de uma licen-
ciatura de Gestão a meio, Gustavo Cipriano tirou vários 
cursos por correspondência – Fiscalidade e Assessoria 
e Web Designer e Comércio Eletrónico – e desde 2002 
trabalha na área financeira de uma empresa de grande 
envergadura. Encontra-se de baixa médica há 14 meses 
por se ter deteriorado o estado de saúde, embora não se 
encontre apto para a reforma por invalidez.

Facto: as pessoas com deficiência, tal como as pessoas 
sem deficiência, não são todas iguais 

Independentemente de tudo o que se tem vindo a dis-
cutir e se pretende continuar a analisar, é necessário ter 
em consideração este facto que implica considerações 
múltiplas, tanto para o bem, como para o mal. 
Não se pode generalizar, porque os cidadãos com PCDI 
não formam um grupo homogéneo com características 
semelhantes. “Nada estaria mais longe da verdade. Não 
só as deficiências apresentam enormes diferenças entre 
si, como mesmo no seio da deficiência visual encon-
tramos pessoas com as mais diversas personalidades e 
capacidades”, certifica o presidente da APEDV. 
“É importante salientar que falar de pessoas com defi-

ciência implica, antes de mais, o reconhecimento da sua 
heterogeneidade enquanto grupo, decorrente de diversos 
fatores, nomeadamente da própria diversidade humana 
e da sua experiência de vida”, completa a coordenadora 
da OED.
De sentido crítico aguçado, Gustavo Cipriano diz que 
a procura ativa de trabalho depende muito da zona do 
país, da mentalidade da pessoa e da própria família. 
“Dentro do que conheço ainda vejo muito o viver às 
custas do apoio social, mesmo que seja pouco, também 
porque o próprio sistema nos prejudica se trabalharmos, 
deixamos de ser consideradas pessoas com deficiência, 
ficamos sem qualquer tipo de apoio. Concordo em certa 
medida, mas continuamos a ser dependentes de tercei-
ros, o Subsídio de Apoio de Terceira Pessoa não deveria 
ser retirado”, defende.
Há pessoas com deficiência que conseguem realizar uma 
profissão completa, outras apenas conseguem concre-
tizar algumas tarefas e isto é um fator agravante na sua 
inserção profissional. Há pessoas com problemáticas 
similares que, ainda assim, poderão apresentar funcion-
alidades diferentes.  
Por exemplo, enquanto Sónia Dionísio Cartaxeiro 
apenas precisa de flexibilidade horária, já Patrícia Paiva 
assume que a sua condição física merece alguma aten-
ção, nomeadamente na hora de ir à casa de banho. “Eu 
não dou conta disto sozinha. Não quer dizer que eu 
precise sempre de ajuda, mas pode haver uma situação 
de urgência”, explica. Nesta situação delicada, Patrícia 
tem consciência que na hora de contratar uma pessoa 
“o patrão quer produtividade, quer trabalho feito” e é, 
precisamente, isso que tem para oferecer. Em troca pede 
apenas flexibilidade. “Que me dessem essa flexibilidade 
de eu estar no local de trabalho, mas se houver alguma 
situação que eu tenha que regressar a casa, eu possa vol-
tar a casa e continuar a trabalhar…”, exemplifica.
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A igualdade de oportunidades no que respeita ao 
trajeto profissional, estabilidade no emprego, política 
remuneratória e progressão na carreira é um facto?

Na hora de responder a esta pergunta, muitas vozes se 
levantam, mas definitivamente não o fazem em unís-
sono.  
Enquanto Sara Câmara Pestana da OED não tem 
opinião formada a este respeito, Ana Sesudo da APD e 
Aquilino Rodrigues da APEDV consideram que “nal-
guns empregos sim”, depende das empresas e das pessoas 
envolvidas”.
Ambas as instituições conhecem casos de sucesso e 
insucesso, mas a presidente da APD não se esquece de 
sublinhar que “na maior parte dos casos o acesso das 
pessoas com deficiência ao emprego não é feito em 
condições de igualdade em relação aos outros cidadãos, 
o mesmo se aplica ao trajeto profissional”.
Mais confiança apresenta a fonte oficial do ministério: 
“Em Portugal, face às evidências de acesso e de sucesso 
profissional das pessoas com deficiência, podemos 
afirmar com segurança que existe, globalmente, a cultura 
da igualdade de oportunidades, em todas as vertentes 
enunciadas na pergunta”.

“Segundo a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, que 
proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência 

e da existência de risco agravado de saúde, consider-
am-se práticas discriminatórias contra as pessoas com 
deficiência as ações ou omissões, dolosas ou negligen-
tes que, em razão da deficiência, violem o princípio da 

igualdade”. 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social

Sendo proibida a discriminação em razão de deficiência 
e da existência de risco agravado de saúde, a verdade é 
que o cumprimento da lei não se verifica no dia-a-dia 
das pessoas com deficiência. “Queremos reforçar, em 
contínuo, esta necessidade para que corresponda sem 
equívocos a uma realidade, garante o MSESS.
E para aumentar a controvérsia e a dificuldade em 
responder, perentoriamente, a esta pergunta, Gustavo 
Cipriano diz não existir igualdade. “Nós, pessoas com 
deficiência, temos mais hipóteses de arranjar emprego 
que um simples desempregado, mas não aproveitamos 
isso por puro comodismo”, considera.
Mas também é preciso ter em conta que há condicion-
alismos físicos, culturais e sociais que se colocam à 
entrada das PCDI no mercado de trabalho e que põem 
facilmente em causa o princípio de igualdade.
“Desde logo, a classificação da pessoa como ‘PCDI’ 
constitui uma barreira invisível, porque mascara a verda-
deira pessoa que está por trás da incapacidade”, defende 
Aquilino Rodrigues.
Ana Sesudo enumera também “a inacessibilidade do 

meio ambiente, dos transportes, da informação e da co-
municação”. Sara Câmara Pestana concorda e acrescenta 
a “falta de sensibilização para com a diferença, às vezes 
até pelo desconhecimento e, consequentemente, medo 
do desconhecido”. 
Também a presidente da APD diz que “um considerável 
número de empregadores ainda associa à deficiência 
uma baixa produtividade” e que “da parte das próprias 
pessoas com deficiência também existem condicionantes 
culturais que limitam a procura de um trabalho” como, 
por exemplo, o “medo de não conseguir responder às 
exigências e o medo de ser discriminado”. 
Patrícia Paiva enfrentou todos esses medos, se é que 
os tinha, e empenhou-se na procura ativa de emprego. 
“Uma coisa que me deixou um bocadinho desiludida foi 
o facto de, agora quando me dirigi ao IEFP para ver se 
eles me conseguiam arranjar alguma coisa, ter que ser eu 
a procurar. Temos que ser nós a deslocarmo-nos de um 
lado para o outro e é complicado porque nem todas as 
empresas têm condições para nos receber”, aponta.
Além disso, a jovem desempregada quando é chamada 
para entrevistas, tem-se deparado com propostas de 
trabalho que não se adequam ao seu perfil. Como é 
o caso da oferta de emprego para rececionista de um 
consultório dentário em que implicaria a assistência na 
consulta. Algo que Patrícia Paiva não podia garantir 
devido ao facto de ser tetraplégica. “E aí eu sugeria outra 
situação: em vez deles [IEFP] terem uma base de dados, 
terem duas, uma delas para as pessoas com deficiência”, 
aconselha. Só assim é possível contornar contratempos 
desnecessários e as expetativas, naturalmente, criadas 
antes de se dirigir às empresas para a entrevista de em-
prego. 

Artigo 16.º
Competências dos centros de emprego

1 — A integração em ações de informação, avaliação 
e orientação para a qualificação e o emprego, a colo-

cação e o acompanhamento pós-colocação constituem 
competência dos centros de emprego, relativamente às 

pessoas com deficiências e incapacidades neles inscritas, 
identificadas e desenvolvidas no âmbito dos respetivos 

planos pessoais de emprego (PPE).
Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro

O conceito de igualdade de oportunidades foi defi-

nido pela ONU como “o processo pelo qual os diversos 
sistemas da sociedade e do meio envolvente, tais como 
serviços, atividades, informação e documentação, se 
tornam acessíveis a todos e, em especial, às pessoas com 
deficiência”.

Facto: as empresas ainda não estão consciencializadas 
para o talento e capacidade profissional das pessoas 
com deficiência 
Da igualdade, dá-se um salto por articulação lógica, para 
o papel das empresas e a forma como encaram a inte-
gração profissional de pessoas com deficiência nos seus 
quadros. 
“As Empresas e os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio” é um documento adaptado pelo GRACE - 
Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial de 
um manual editado pelo Instituto Ethos e frisa a im-
portância do trabalho na inclusão social, assim como, o 
papel do setor privado na concretização dos objetivos de 
desenvolvimento do milénio. O Objetivo 1 diz respeito 
à erradicação da extrema pobreza e fome, e é lá que “se 
encontram” as pessoas com deficiência, mais concreta-
mente na secção de “Programas de integração de mi-
norias étnicas, pessoas com deficiência e outros grupos 
discriminados”.
É neste primeiro objetivo que se atribui responsabilidade 
às empresas “enquanto agentes sociais poderosos, ca-
pazes de provocar verdadeiras revoluções económicas e 
sociais, contribuindo de forma determinante para alterar 
o rumo da Humanidade”. 
É neste primeiro objetivo que se reúnem alguns exem-
plos de empresas “modelo” na contratação de pessoas 
com deficiência. São os casos das ações empresariais 
desenvolvidas pela IBM, pela Portugal Telecom e pela 
ISS Servisystem. A APD destaca ainda a BP, a Auchan, 
os CTT e a GalpEnergia, mas assume que desconhece a 
forma de atuação destas iniciativas. 
Segundo Aquilino Rodrigues é típico colocar as pessoas 
em empresas ou serviços públicos sem critérios especí-
ficos envolvidos. “Uma exceção a esta regra é o grupo 
Jerónimo Martins que tomou a iniciativa de contratar 
telefonistas com deficiência visual para todos os seus 
serviços de atendimento telefónico”, revela o presidente 
da APEDV.

Sara Câmara Pestana diz que há empresas que contac-
tam a OED quando iniciam um processo de recruta-
mento. “Porque o fazem? Talvez porque tenham uma 
sensibilidade diferente face às pessoas com deficiência e 
acreditem, verdadeiramente, que devem promover con-
dições de igualdade de oportunidades”, deduz.
Fonte do ministério volta a frisar o “importante contrib-
uto”, das organizações não-governamentais “através da 
sua interação direta e permanente com o tecido empre-
sarial envolvente, desenvolvendo estratégias de estágios, 
de formação específica e de empregabilidade dos jovens 
com deficiência, promovendo, assim, a responsabilidade 
social das empresas”.

Mas deve-se apelar à responsabilidade social de uma 
empresa para empregar uma pessoa com deficiência? 
É aí que reside a igualdade de direitos e oportuni-
dades?

O MSESS já afirmou que quer aproximar as empresas 
das pessoas com deficiência, de alguma forma, sensibi-
lizá-las e levá-las ao conhecimento das potencialidades 
desta franja da população e combater preconceitos as-
sociados à falta de produtividade.
“Tudo faremos no sentido da excelência da respon-
sabilidade social das empresas, consciencializando os 
empresários portugueses dos ganhos sociais e económi-
cos resultantes da marca de empresas, inteligentemente, 
inclusivas”, garante fonte do ministério.
“A sensibilização tem um papel fundamental. É im-
portante a consciencialização para as capacidades de 
trabalho das pessoas com deficiência”, concorda a APD. 
A APEDV também é incansável na informação às em-
presas “dos incentivos legais existentes” e na promoção 
do “valor e qualidades” dos seus formandos.
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Justifica-se com a conjuntura atual de crise que leva as 
empresas a focar-se apenas na respetiva sustentabili-
dade “conduzindo muitas vezes à adoção de medidas de 
downsizing, com consequências imediatas ao nível da 
contratação das PDCI” e, até mesmo, da disponibilidade 
para acolhimento de novas práticas tais como os contra-
tos de emprego apoiado.
“Aqui na zona de Lisboa temos assistido, não só ao 
encerramento, mas também à deslocalização de várias 
empresas. Acreditamos também que esta medida seja de 
mais fácil aplicação noutras zonas do país que não em 
grandes cidades, em que a atividade tenha características 
mais fabris e industriais, mas não temos acesso a essa 
informação”, avalia.
A conjuntura atual é também a justificação que a APD 
encontra para o facto da Função Pública não estar a 
contratar pessoas com deficiência. Mas não deixa de 
sublinhar que “a nível do setor privado, existe uma quota 
do emprego para pessoas com deficiência que nunca foi 
regulamentada”.
Falta referir que estes decretos-lei vieram pôr termo 
a alguns incentivos previstos na legislação anterior 
(Decreto-Lei nº 247/89 de 5 de agosto), nomeadamente, 
o incentivo à instalação por conta própria, subsídio de 
compensação, subsídio de acolhimento personalizado 
e o prémio de integração que a APD considera impor-
tantes.

“No entanto, devemos ter a noção de que em última 
instância tudo se joga entre a atitude do empregador, 

as competências do trabalhador com deficiência e o 
espírito de solidariedade existente no local de tra-

balho”.
Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visu-
ais

de trabalho”. Também a APEDV afirma que atualmente 
há poucos incentivos, mas Aquilino Rodrigues consid-
era que “as medidas de financiamento da adaptação do 
posto de trabalho e de redução das taxas contributivas à 
Segurança Social são importantes”.
Mesmo assim, Sara Câmara Pestana chama a atenção 
para o facto desses apoios não se coadunarem “com as 
necessidades de recrutamento por parte das empresas, 
uma vez que envolvem processos burocráticos que de-
moram algum tempo”. A coordenadora da OED diz que 
pela experiência que tem demoram ainda mais tempo 
quando se tratam de PCDI. “Temos casos em que a sua 
aprovação demorou mais de dois meses”, acusa. 

O Decreto-Lei n.º 131/2013, de 11 de setembro de 
2013, vem alterar o Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de 
outubro, que criou o Programa de Emprego e Apoio à 
Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapaci-

dades e instituiu a medida emprego apoiado.

O MSESS defende que a legislação atual “vem promover 
e facilitar ainda mais as oportunidades de empregabili-
dade destas pessoas”, enquanto o presidente da APEDV 
diz que numa primeira análise não notou “uma grande 
diferença com este novo diploma” e a APD, por sua vez, 
afirma que “as alterações expressas apenas se referem aos 
centros de emprego protegido”.
Em contrapartida, a coordenadora da OED considera 
“como muito positiva a existência de legislação para o 
emprego apoiado” e entende que “os apoios financeiros à 
contratação são mais vantajosos” tanto para pessoas com 
deficiência como sem. “Como já referi anteriormente, 
algumas pessoas com deficiência apenas conseguem re-
alizar algumas tarefas, e não uma profissão completa, ou 
não conseguem manter o ritmo de trabalho esperado”, 
explica Sara Câmara Pestana.
Ainda assim a coordenadora admite que a OED não tem 
tido os resultados esperados porque não consegue que 
alguma empresa aceite alguém para emprego apoiado. 

A OED “além de apelar para o valor do trabalho das 
PCDI”, considera que é necessário que “as entidades 
empregadoras se sintam acompanhadas em todo este 
percurso, para que se possam colmatar dúvidas, derru-
bar preconceitos e ultrapassar barreiras, potenciando a 
empregabilidade das PCDI”. 

“Quando realizamos reuniões de prospeção, divul-
gando o serviço da OED, pedimos que as empresas 

preencham um questionário de avaliação de satisfa-
ção e uma das perguntas tem precisamente a ver com 

as razões que as levariam a contratar pessoas com 
deficiência. A maioria das respostas dadas têm a ver 

com as competências e com o facto da deficiência não 
interferir com a função a desempenhar”.

Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência

Ana Sesudo diz que a divulgação dos incentivos junto 
das empresas “tem-se revelado ineficaz” e os apelos da 
APD ao Governo para dinamizar campanhas de sensibi-
lização regulares não têm tido “o acolhimento exigido”.  
Fonte do ministério, além de reafirmar que “as pes-
soas com deficiência se apresentam em igualdade de 
oportunidades no universo da empregabilidade”, acres-
centa ainda que são muitas vezes distinguidas “pela sua 
excelência profissional, que tem vindo a ser reconhecida 
publicamente pelos empresários portugueses e mediati-
zada nos órgãos de comunicação social”.
Mas concorda que é necessário anular “estigmas e 
pré-juízos, bem como fenómenos de superproteção, 
institucionalização e subsidiodependência” e que se deve 
realçar o talento e competências através de programas de 
ação positiva, incentivos e outras medidas. 
Mas a escassa oferta de emprego não vem facilitar em 
nada o contrabalanço da realidade das pessoas com 
deficiência que ainda continuam a ser discriminadas no 
mercado laboral.
Já se começa a desbravar caminho com a crescente im-
portância dada pelas empresas à responsabilidade social 

direcionada às pessoas com deficiência. 
Mas “o direito à oportunidade de ganhar a vida através 
de um trabalho livremente escolhido ou aceite num 
mercado e ambiente de trabalho aberto, inclusivo e aces-
sível a pessoas com deficiência”, como se lê no artigo 27º 
da CNUDPD, está no campo dos direitos e a discrimi-
nação é proibida por lei embora, como já foi dito, difícil 
de comprovar.

Legislação e Políticas de Emprego e Apoio 
à Qualificação das Pessoas com Deficiên-
cia e Incapacidade 

Os Estados-Membros definem as suas próprias políticas 
de emprego, incluindo as dirigidas às pessoas com defi-
ciência, com base nas orientações da Estratégia Europeia 
para o Emprego. Considerando que as políticas de em-
prego europeias são boas referências, é necessário avaliar 
Portugal e confirmar se é um “bom aluno”.
Para Aquilino Rodrigues, “Portugal é, neste domínio, 
mais do que um bom aluno, é um bom professor” 
porque ostenta um “enquadramento legal da deficiência 
em geral e do emprego das PCDI dos mais avançados do 
mundo”.
“Por outro lado, as boas práticas portuguesas de empre-
gabilidade inclusiva têm merecido o agrado e reconheci-
mento por parte da União Europeia”, refere fonte oficial 
do ministério.
Além disso, a subscrição da Convenção Internacional 
das Pessoas com Deficiência da ONU é mencionada, 
tanto pelo presidente da APEDV como pelo MSESS, 
como sinais do quão empenhado está o país na perse-
cução das melhores práticas das políticas de emprego.
No entanto, na opinião da APD, as medidas ativas de 
emprego para as pessoas com deficiência, nomeada-
mente, os incentivos às entidades empregadoras, são 
“poucos, insuficientes e não tem gerado respostas ca-
pazes de incluir as pessoas com deficiência no mercado 
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Uma boa parte do processo de formação 
na APEDV consiste em dar ao formando a 
consciência da importância da sua atitude 
e sentido de responsabilidade de modo a 
poderem corresponder às espetativas das 
entidades empregadoras. 
Há 41 anos a lutar pelos direitos das pessoas 
com deficiência, a Associação Portuguesa de 
Deficientes não tem estabelecido o serviço 
de inserção profissional das pessoas com 
deficiência, mas como “dispõe de uma base 
de dados de pessoas com deficiência em 
situação de desemprego, ocasionalmente 
é contactada por entidades empregadoras 
que pretendem recrutar pessoas com de-
ficiência”. Além deste papel de mediação, 
desenvolve ainda esforços no sentido de 
apresentar propostas na área do emprego 
para as pessoas com deficiência de forma 
a promover a sua inclusão no mercado do 
trabalho (Ver caixa). 
“A APD foi pioneira em quase todas as 
matérias na área da deficiência. Podemos 
afirmar que os avanços sentidos em Por-
tugal em matéria de deficiência tiveram na 
sua origem, propostas da APD”, refere Ana 
Sesudo. 
Mas, a presidente da APD não se esquece 
que apesar do trabalho e dos esforços de-
senvolvidos, ainda há um longo caminho a 
percorrer. “Ainda mais agora que o défice 
público serve de justificação para todos os 
atropelos que estão a ser cometidos contra 
os direitos consagrados na Constituição da 
República Portuguesa e na Convenção sobre 
os Direitos da Pessoas com Deficiência”, 
conclui.

facto da área profissional em que trabalha 
ter muita oferta, somando-a à insuficiên-
cia renal, poderia antever-se um tempo de 
espera mais prolongado.
“O projeto OED é único em todo o país e só 
atua em Lisboa”, refere Sara Câmara Pestana. 
No entanto existe uma rede nacional de 
Centros de Recursos do IEFP que também 
apoiam as pessoas com deficiência na pro-
cura e manutenção do emprego. “Mas com 
períodos de apoio bastante curtos: seis me-
ses para procura de emprego e um ano para 
acompanhamento pós-colocação”, informa a 
coordenadora do OED.
Já a Associação Promotora do Emprego de 
Deficientes Visuais (APEDV) tem por âm-
bito de atuação o Continente, Regiões Au-
tónomas e Palop. 
Criada em 1980, esta entidade constitui para 
muitas pessoas um porto de abrigo onde 
redescobrem a sua identidade e recuperam 
a força de viver. “O convívio com pessoas 
que têm problemas semelhantes é um fator 
facilitador da predisposição para enfrentar 
os desafios da vida profissional”, garante o 
presidente da APEDV, Aquilino Rodrigues. 
Os cursos de formação financiados pelo 
IEFP existem no seio desta entidade desde 
1986 e são adaptados às especificidades da 
deficiência visual. “Em média frequentam 
a instituição 50 formandos por ano. Destes, 
muitos conseguiram e mantêm os seus 
empregos. É especialmente alta a taxa de 
empregabilidade do curso de massagista-
auxiliar de fisioterapia”, revela Aquilino 
Rodrigues.

Mais sobre os esforços da OED, da APEDV 
e da APD na inserção profissional das pes-
soas com deficiência

Operação de Emprego para Pessoas com 
Deficiência (OED) é um serviço resultante 
de um protocolo estabelecido em 1990, en-
tre a Câmara Municipal de Lisboa, o Insti-
tuto do Emprego e Formação Profissional 
e a atual Fundação LIGA, mas só em 1992 
começa a trabalhar na inserção profissional 
de pessoas com deficiência. 
Até hoje, este serviço, constituído por uma 
equipa pluridisciplinar já fez mais de 68 
700 contactos de sensibilização da comu-
nidade empresarial dos quais foram con-
seguidas 840 integrações profissionais de 
trabalhadores com deficiência em mercado 
competitivo de trabalho. “Neste caminho 
contamos já com 215 empresas que, com o 
apoio da OED, contrataram pessoas com de-
ficiência, o que demonstra, face ao número 
de colocações realizado, a elevada taxa de 
fidelização para com o nosso serviço (25%)”, 
comenta a coordenadora do OED.
Sónia Dionísio Cartaxeiro conheceu a 
OED através de uma “amiga que também 
era transplantada” que conseguiu trabalho 
através desse serviço de inserção profis-
sional das pessoas com deficiência. “Porque 
não?”, pensou “À partida as pessoas que me 
chamassem já sabiam o problema que eu 
tinha, era sempre uma chatice porque na 
situação que eu estava tinham mesmo que 
saber porque eu não consigo fazer o horário 
completo, embora eu o compense de outras 
formas”, considerou a designer. 
Depois do pedido de contacto até arranjar 
emprego não chegou a demorar um ano, o 
que para Sónia Dionísio Cartaxeiro até nem 
foi muito tempo porque considerando o 

“As mudanças das últimas dé-
cadas, no sentido da igualdade de 

oportunidades para todos, no âm-
bito da responsabilidade social das 

empresas, têm vindo a demonstrar a 
progressiva e consolidada tomada de 
consciência da sociedade portuguesa 

na defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, em todos os setores 

da vida em sociedade. Todavia não 
é suficiente e queremos reforçar, em 
contínuo, esta necessidade para que 

corresponda sem equívocos a uma 
realidade”. MSESS



Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas 
com Deficiência e Incapacidade 

Existem diversos apoios financeiros, que têm sofrido 
bastantes alterações ao longo dos dois últimos anos. 
Alguns são comuns aos das pessoas sem deficiência e têm 
uma majoração quando se trata de uma PDCI. São eles:

 Medidas Estágio Emprego (Portaria n.º 204-B/2013);

 Medidas Estágio Inserção para Pessoas com Deficiên-
cias e Incapacidades (Decreto-Lei n.º 290/2009, alterado 
pela Lei n.º 24/2011; Portaria n.º 204B/2013);

 Medida Incentivo Emprego (Portaria n.º 286-A/2013);

 Apoio à Contratação via reembolso da Taxa Social 
Única (Portaria n.º 204-A/2013);

 Estimulo 2013 (Portaria n.º 106/2013);

 Contrato Emprego Apoiado em Entidades Emprega-
doras (Decreto-Lei n.º 290/2009, alterado pela Lei n.º 
24/2011; Decreto-Lei n.º 131/2013; Despacho Normativo 
n.º 18/2010);

 Adaptação de Posto de Trabalho (Decreto-Lei nº 290/ 
2009, alterado pela Lei n.º 24/2011; Despacho Normativo 
n.º 18/2010);

 Eliminação de Barreiras Arquitetónicas (Decreto-Lei 
n.º 290/ 2009, alterado pela Lei n.º 24/2011; Despacho 
Normativo n.º 18/2010);

 Desconto na Taxa Social Única (Decreto-Lei n.º 110/ 
2009);

 Prémio de Mérito (Decreto-Lei n.º 290/2009, alterado 
pela Lei n.º 24/2011; Decreto-Lei n.º 131/2013; Despacho 
Normativo n.º 18/2010);

 Contrato Emprego Inserção para Pessoas com Deficiên-
cias e Incapacidades (Decreto-Lei n.º 290/2009, alterado 
pela Lei n.º 24/2011; Despacho Normativo n.º 18/2010; 
Portaria n.º 128/2009, republicada pela Portaria n.º 
164/2011) – exclusivo para entidades sem fins lucrativos, 
Administração Publica, e IPSS.

 Fonte. Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência
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Entrevista ao Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Ssocial

Plural&Singular (P&S) - De uma forma geral, como 
tem sido a evolução da política e da legislação neste 
domínio a nível europeu? E a nível nacional?
MSESS - Toda a evolução mais recente da política e 
da legislação neste domínio, a nível europeu e a nível 
nacional, corresponde, em termos práticos, aos avanços 
civilizacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
corporizados inovadoramente nos Princípios da referida 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia.
Na sequência do pensamento técnico e científico sobre 
a importância do trabalho na qualidade de vida das 
pessoas com Deficiência e do impacto social dos seus 
contributos para o desenvolvimento da sociedade inclu-
siva,  surge naturalmente legislação consentânea com o 
referido pensamento, consubstanciado objetivamente as 
preocupações do Governo quanto à plena empregabili-
dade das pessoas com Deficiência.
Á medida que a qualidade da educação especial e da 
formação profissional avança, mais pode avançar a 
política de inserção socioprofissional, à luz de critérios 
de solidariedade, igualdade e de justiça social, inscritos 
no Programa do XIX Governo Constitucional

P&S - Em 2006 foi criado o PAIPDI (Plano de Ação 
para a Integração das Pessoas com Deficiências ou 
Incapacidade). Este documento tem no ponto 4) dos 
seus objetivos a qualificação, formação e emprego 
das pessoas com deficiências ou incapacidade… que 
balanço é feito da sua implementação?
MSESS - Encontra-se disponível no portal do Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I.P., - www.inr.pt - em Pro-
gramas e Projectos > PAIPDI, os relatórios de avaliação 
do Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 
Deficiências e ou Incapacidades.
Quanto à implementação  dos objetivos da qualificação, 
formação e emprego das pessoas com deficiências ou 
incapacidade, trata-se de um balanço positivo, que im-
pulsionou naturalmente a criação da Estratégia Nacional 
para a Deficiência 2011-2013 (ENDEF).

P&S - E da Estratégia Nacional para a Deficiência 
2011-2013 (ENDEF)?
MSESS - A Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-
2013, encontra-se em processo de pleno desenvolvi-
mento, pelo que aguardamos a sua finalização no final 
de 2013.
Neste sentido, no próximo ano, estará disponível para 
consulta o respetivo relatório de execução da ENDEF.
Pelos indicadores já disponíveis, aguardamos um bal-
anço muito positivo.
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O enquadramento legal no que diz 
respeito à qualificação e emprego das 

PCDI é dado pelo Decreto-Lei n.º 
290/2009, de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho e 
pelo Decreto-Lei n.º 131/2013, de 11 

de setembro que republica o diploma 
e Despacho Normativo n.º 18/2010, 

de 29 de junho.

P&S - Quais as diferenças entre políticas de emprego 
protegido e políticas de emprego apoiado?
MSESS - O emprego protegido é o exercício de atividade 
profissional por pessoas com deficiência e capacidade 
de trabalho reduzida  inscritas nos centros de emprego 
ou centros de emprego e formação profissional, com 
capacidade de trabalho não inferior a 30 %, nem supe-
rior a 75 % da capacidade normal de trabalho de um 
outro trabalhador nas mesmas funções profissionais, nas 
áreas de produção ou prestação de serviços da estrutura 
produtiva do centro de emprego protegido (CEP), com 
possibilidade de realização de estágio inicial com uma 
duração não superior a 9 meses.
O objetivo é proporcionar às pessoas com deficiência 
o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
profissionais necessárias à sua integração, sempre que 
possível, em regime normal de trabalho.
A capacidade para o trabalho para efeitos de integração 
no regime de emprego protegido é fixada pelo IEFP, IP.
Por sua vez, considera-se emprego apoiado o exercí-
cio de uma atividade profissional ou socialmente útil 
com enquadramento adequado e com possibilidade de 
atribuição de apoios especiais por parte do Estado, que 
visa permitir às pessoas com deficiência o desenvolvi-
mento de competências pessoais e profissionais que 
facilitem a sua transição, quando possível, para o regime 
normal de trabalho.
Considera-se ainda emprego apoiado o desenvolvi-
mento de atividades em contexto laboral, sob a forma 
de estágios de inserção, que visem aferir as condições 
para o exercício de uma atividade profissional, desen-
volver competências pessoais e profissionais e promover 
a inserção profissional das pessoas com deficiências e 
incapacidades. 
O emprego apoiado pode ser desenvolvido nas seguintes 
modalidades: 
Estágio de inserção para pessoas com deficiência; Con-
trato Emprego-Inserção para pessoas com deficiência; 
Centro de emprego protegido; Contrato de emprego 
apoiado em entidades empregadoras. 

Toda a informação relativa a medidas 
e incentivos públicos de apoio à con-
tratação das pessoas com deficiência  
está disponível no portal do IEFP, na 

Internet – www.iefp.pt. – nomeada-
mente na área dedicada à pessoa com 

deficiência, com especial destaque 
sobre os serviços e medidas específi-

cas de apoio à sua inserção 
socioprofissional.



Propostas para alteração do enquadramento legal 
atual em relação aos incentivos ao emprego para, 
segundo a APD, gerar respostas capazes de incluir as 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho:

1) Indexar o montante dos apoios nas várias modali-
dades de emprego e qualificação previstas no Decre-
to-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro à retribuição 
mínima mensal garantida (RMMG) e não ao IAS 
(Indexante dos Apoios Sociais).

2) Alargar os apoios previstos no Diploma, no caso dos 
enclaves, às entidades públicas.

3) Desburocratizar o processo de candidaturas às 
várias modalidades de emprego e qualificação.

4) Criar incentivos à instalação por conta própria, com 
os apoios necessários à aquisição de equipamento, 
matérias-primas, adaptação, aquisição ou construção 
de instalações. Prever ainda a cessão de empréstimos 
sem juros.

5) Divulgar, junto dos empregadores as modalidades 
de apoio legisladas de incentivos ao emprego.

6) Criar mecanismos de proteção para trabalhadores 
com deficiência nos programas de redução de efetivos 
da Administração Central e Local, nomeadamente no 
Programa de Rescisão por Mútuo Acordo, regulada 
pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho.

7) Divulgar regularmente a taxa de emprego, desem-
prego e de inatividade entre as pessoas com deficiên-
cia.

8) Assegurar que as medidas a adotar no âmbito do 
investimento e do emprego contemplem as pessoas 
com deficiência.

9) Dando cumprimento ao disposto na Diretiva 
2004/18/CE, de 31 de março reservar a participação 
em processos de adjudicação de contratos a centros 
de emprego protegidos ou reservar-lhes a execução 
desses contratos no âmbito de programas de empre-
gos protegidos.
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O futuro que o presente afigura 

Patrícia Paiva está desempregada. Gustavo Cipriano 
permanece de baixa por complicações de saúde. E Sónia 
Dionísio Cartaxeiro finalmente conseguiu encontrar 
um emprego em que se sente reconhecida e, ao mesmo 
tempo, compreendida, apesar de continuar às avessas 
com a insuficiência renal. 
Têm em comum uma deficiência e incapacidade mas, ao 
mesmo tempo, são diferentes na deficiência e incapaci-
dade que têm, na forma dela se manifestar, são diferentes 
na maneira de a encararem e são diferentes na condição 
profissional. 
“Há que atender a necessidades específicas de cada 
tipologia de deficiência, promover continuamente a 
informação e combater a exclusão”, defende Aquilino 
Rodrigues.
“Existem PCDI que continuam sem qualquer oportuni-
dade de participação no mercado de trabalho, com todas 
as implicações que esta situação envolve, mesmo ao nível 
económico. São pessoas que poderiam ter uma vida 
ativa e contributiva, à medida do seu perfil individual”, 
confessa Sara Câmara Pestana.
Que ânimo é que o presente dá para as pessoas com 
deficiência encararem o futuro?
“Eu neste momento estou um bocadinho preocupada, 
assusta-me muito o futuro. Começo a pensar: se eu 
não tiver a minha mãe, como é que vai ser? O apoio a 
terceira pessoa… como vamos pagar a uma pessoa com 
170€? É uma angústia muito grande”, desabafa Patrícia 
Paiva.
De nada serve à jovem o consolo da crise estar a afetar 
toda a gente, do país estar submerso na austeridade e das 
dificuldades serem generalizadas.
Com uma certa dose de otimismo, o presidente da APE-
DV entende que a palavra-chave para o momento atual é 
a adaptabilidade. “Num contexto social e económico tão 
incerto, vamos continuar o nosso trabalho, procurando 
melhorá-lo em todos os aspetos”, promete.
Também a OED garante que vai continuar a trabalhar 
para que o emprego das pessoas com deficiência e inca-
pacidade seja uma realidade: sensibilizar a comunidade 
empresarial para receber PCDI que conseguem desem-
penhar sem limitações uma determinada profissão e que 

CAPA CAPA

mesmo assim têm dificuldade no acesso ao emprego. 
Mas também procura lutar pela flexibilização do merca-
do de trabalho, que permita a participação no emprego 
à medida dos perfis individuais - que inclui medidas, 
tais como, um maior investimento no emprego a tempo 
parcial, o trabalho no domicílio, o teletrabalho, a adoção 
de medidas de emprego apoiado, entre outras – e assim 
encontrar respostas para as pessoas que se encontram 
nas mesmas situações que a Sónia e a Patrícia. 
Sara Câmara Pestana são se esquece de frisar que é 
necessário “investir em todos os processos que supor-
tam o emprego, nomeadamente no que diz respeito aos 
transportes adaptados, a intérpretes de língua gestual, 
a assistentes pessoais… que se constituem ainda como 
grandes entraves na empregabilidade das PCDI”. 
O MSESS, além de prometer o esforço de adequar “a 
legislação, os programas de educação especial, orien-
tação vocacional e formação profissional à evolução dos 
contextos e dinâmicas laborais, em interação perma-
nente com as entidades responsáveis”, pretende tam-
bém promover, como prioridade crucial, a cultura das 
capacitações e dos talentos das pessoas com deficiência, 
na perspetiva da sociedade para todos, onde as pessoas 
com deficiência possam realizar os seus projetos de vida 
e de felicidade.
Ainda assim fonte do ministério admite que “o mercado 
aberto de trabalho coloca às pessoas com deficiência” 
desafios complexos.
“As pessoas com deficiência não estão condenadas a per-
manecer excluídas do mercado de emprego como invá-
lidos para a vida ativa e, pelo contrário, com as políticas 
adequadas, podem aceder ao mercado de trabalho em 
condições de igualdade de capacidade e de desempenho 
em relação aos demais trabalhadores”, considera o “Es-
tudo dos Impactos do Fundo Social Europeu na Rea-
bilitação Profissional das Pessoas com Deficiência em 
Portugal”. Mas há um conjunto de lacunas a resolver e de 
problemas ainda a ultrapassar. E o futuro é o caminho 
que se faz em resposta aos problemas do presente, sem-
pre tendo em vista a igualdade de direitos e de oportuni-
dades vivenciadas em pleno.



OPINIÃO
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estado da arte a nível internacional. No segundo painel, 
moderado por Joaquim Franco, jornalista da SIC, foram 
apresentadas três comunicações sobre o caso português, 
a saber: (i.) Arons de Carvalho, vice-presidente da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), 
apresentou o plano plurianual que aquela entidade se 
encontra a preparar, para dar cumprimento ao disposto 
no artigo 34.º, n.º 3, da Lei da Televisão e dos Serviços 
Audiovisuais a Pedido (Lei n.º 27/2007, de 30 de junho, 
alterada pela Lei n.º 8/2011, de 11 de abril), definindo 
o conjunto de obrigações que passarão a impender 
sobre os operadores televisivos, visando garantir a 
possibilidade de acompanhamento das emissões por 
pessoas com necessidades especiais; (ii.) Carlos Gomes, 
assessor do Conselho de Administração da RTP, deu 
nota do trabalho que a concessionária de serviço público 
de rádio e televisão se encontra a desenvolver neste 
domínio, tendo focado em especial a áudiodescrição; 
e (iii.) o subscritor deste artigo deu nota do trabalho 
que vem sendo empreendido pelo Grupo de Reflexão 
Media e Deficiência. Na mesa redonda, moderada 
pela jornalista Fernanda Freitas, um vasto conjunto 
de entidades (ANACOM, Ataraxia, Canal Q, CM TV, 
ERC, Porto Canal, RTP, SIC e Surdo TV) discorreram 
sobre as várias soluções disponibilizadas pelos serviços 
audiovisuais nacionais para garantir o acesso das pessoas 
com necessidades especiais aos seus conteúdos.
O vídeo com a gravação do evento será em breve 
disponibilizado no sítio do Projeto Media e Deficiência 
(www.mediaedeficiencia..com), sendo possível aceder na 
integralidade às apresentações e discussões.
Não sendo possível nesta sede fazer um relato 
circunstanciado de todo o colóquio, nem das suas 
conclusões, destaco, para reflexão, os números 
apresentados por David Padmore relativos às obrigações 
de acessibilidade dos serviços televisivos relativos a 
alguns dos países habitualmente usados como referência:
 
Reino Unido
• Legendagem na BBC, 100% da programação
• Legendagem no Chanel 4 e ITV, 90% da programação
• Audiodescrição na BBC, ITV, C4 e Sky, 10% da 
programação (estes operadores autoimpuseram-se uma 
meta de 20%, portanto, duas vezes superior àquela a que 
estão normativamente vinculados)
Em termos agregados, por ano, no Reino Unido:
• Mais de 60.000 horas de programação com legendagem 
em direto (em Portugal os 3 canais RTP, SIC e TVI 

Acessibilidade dos meios 
audiovisuais, da cidadania ao 
modelo de negócio

Sérgio Gomes da Silva
Coordenação Grupo de Reflexão Media e Deficiência
www.facebook.com/mediaedeficiencia
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das condições materiais e sociais de produção da investi-
gação” (Barnes, 2003: 6). Deste ponto de vista, a inves-
tigação emancipatória da deficiência, resultante da afir-
mação do modelo social da deficiência, significa também 
um reconhecimento por parte da comunidade científica 
de que os investigadores e a produção científica habitam 
e se constroem num ambiente social e cultural opressor 
das pessoas com deficiência (Oliver, 1997; Mercer, 2002). 
Em face deste reconhecimento, é premente anular esta 
carga cultural alterando o posicionamento ontológico e 
epistemológico do investigador e a forma como se con-
duz a investigação científica nesta área.
Trata-se, portanto, de um reposicionamento do inves-
tigador e de uma redefinição dos papéis dos diferentes 
intervenientes no processo de investigação. Tal re-
definição implica o abandono de uma visão positivista 
da objetividade científica e da crença na criação de um 
saber livre de valores, construído a partir de métodos 
transversais às diferentes ciências e onde o investigador 
assume uma posição privilegiada de poder e de neutrali-
dade face ao processo de investigação. Pelo contrário, 
este novo modelo de investigação defende a necessidade 
de um compromisso político entre o investigador e os 
sujeitos investigados, capaz de questionar o postulado 
positivista da existência de “leis naturais” reguladoras 
da realidade social e revelador das relações de opressão 
social existentes (Barnes, 2003).
Têm sido feitas várias tentativas para sumariar os princí-
pios essenciais da investigação emancipatória na área da 
deficiência (Stone e Priestley, 1996; Oliver, 1997; Mercer, 
2002; Barnes, 2003). Uma leitura das diferentes tenta-
tivas permite-nos salientar quatro princípios essenciais 
que devem nortear o investigador na condução de uma 
investigação emancipatória nesta área: a adoção do 
modelo social enquanto ferramenta teórica e enquanto 
lente através da qual perspetivamos a sociedade; o de-
senvolvimento de uma ciência politicamente empenhada 
e comprometida com as lutas das pessoas com deficiên-
cia; a responsabilização do investigador face às pessoas 
com deficiência e às suas organizações e a utilização de 
uma multiplicidade de metodologias de investigação e 
de técnicas de análise de dados capaz de captar a com-
plexidade do real.
Em suma, conforme refere Boaventura de Sousa Santos 
(2007) não existe ‘justiça social’ sem uma ‘justiça cogni-
tiva’. Ao nível dos estudos da deficiência em Portugal isto 
significa que, não se trata apenas de produzir um con-
hecimento sobre a realidade das pessoas com deficiên-

Longe de ser irrelevante, a forma como perspetivamos 
a deficiência é essencial na forma como definimos os 
problemas e nas soluções encontradas. Se isto é primor-
dial na área das políticas sociais (Fontes, 2009, 2011, 
2013) também o é na área da investigação científica, 
onde os diferentes modelos abraçados significam difer-
entes soluções e diferentes formas de resolução desses 
mesmos problemas e acima de tudo diferentes níveis de 
participação e de emancipação das pessoas com defi-
ciência alcançados.
Um bom exemplo desta situação foi a disputa que opôs 
os habitantes de um lar residencial em Inglaterra nos 
anos 1960 - Le Court Cheshire Home – e os investiga-
dores do Tavistock Institut. Assim uma luta entre os resi-
dentes deste lar residencial e a administração do mesmo 
por um maior controlo sobre as suas vidas, levou os 
primeiros a convidar o Tavistock Institut a conduzir uma 
investigação sobre as condições de vida dos utentes do 
centro, na esperança de que os resultados apoiassem as 
suas reivindicações (Barnes, Mercer e Shakespeare, 2000; 
Mercer, 2002). Após ter desenvolvido esta investigação, 
os investigadores concluíram que, não obstante muitas 
das reivindicações dos utentes deste lar serem justas, 
estas eram todavia irreais, recomendando, portanto, que 
se retomasse a prática profissional tradicional (Miller 
e Gwynne, 1972; Barnes, Mercer e Shakespeare, 2000). 
Para os residentes desta instituição, tal postura por parte 
dos investigadores foi sentida como uma traição. Este 
episódio marcante na história das pessoas com deficiên-
cia e na história da investigação sobre as pessoas com 
deficiência exemplifica claramente o esgotamento de um 
paradigma científico e o aflorar de um novo paradigma. 
O que este incidente veio demonstrar foi a ineficácia de 
um paradigma científico positivista, que perfila uma 
ciência exata, objetiva, neutral e distanciada, e a necessi-
dade de uma ciência crítica, politicamente ancorada e 
capaz de produzir mudança positiva na vida das pessoas, 
na sociedade e na própria forma de fazer ciência. Esta 
nova forma de fazer investigação na área da deficiência 
consensualizou chamar-se Investigação Emancipatória 
da Deficiência.
Em termos gerais a investigação emancipatória da 
deficiência pode ser definida como “o empoderamento 
das pessoas com deficiência através da transformação 

cia, mas, sobretudo, de gerar formas de conhecimento 
capazes de contribuir para uma mudança social emanci-
patória reveladora do compromisso das Ciências Sociais 
na construção de uma sociedade inclusiva.
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Investigação Emancipatória da 
Deficiência

Coorganizado pelo Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social e pelo Grupo de Reflexão Media 
e Deficiência, com o apoio da Rádio Renascença, teve 
lugar no passado dia 25 de novembro, no Auditório 
daquela rádio em Lisboa, o III Colóquio Media e 
Deficiência, subordinado ao tema Acessibilidade dos 
meios audiovisuais, da cidadania ao modelo de negócio. 
Os trabalhos desenvolveram-se em torno de dois painéis 
e uma mesa redonda. No primeiro painel, moderado por 
Paulo Bastos, jornalista da TVI, David Padmore e Mary 
Carroll, reconhecidos peritos na matéria, traçaram o 
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somados transmitiram em 2011 apenas cerca de 1.510 
horas de legendagem através do teletexto)
• Mais de 5000 horas de programação com 
audiodescrição
• Mais de 2.500 horas de programação com língua 
gestual 

França
• Todos os canais com mais de 2,5% de audiência têm de 
legendar 100% do seu conteúdo
• Canais apenas transmitidos por cabo e satélite têm 
obrigações menores, respetivamente, 20% e 40%
• Os principais canais têm de fazer algum uso de 
audiodescrição

Espanha
(obrigações a partir de 31 de dezembro de 2013 para 
canais nacionais e regionais “Free-to-air”):
Canais privados
• Legendagem, 75% do total da programação
• Horas de língua gestual por semana, 2
• Horas de audiodescrição por semana, 2
Serviço público
• Legendagem, 90% do total da programação
• Horas de língua gestual por semana, 10
• Horas de audiodescrição por semana, 10

Australia
Canais “free to air”
• 95% de legendagem entre as 6 e as 24 horas (aumenta 
para 100% em 2014/2015)
• Todas as notícias e assuntos prementes são legendados, 
independentemente de quando são transmitidos
Televisão paga
• Os canais, consoante a categoria a que pertencem, têm 
diferentes níveis de legendagem:
 Filmes variam entre 70% e 40%
 Entretenimento entre 50% e 20%
 Notícias e deporto, 12,5%
 Música, 5%

Estados Unidos da América
• Legendagem (novos programas em língua inglesa e em 
língua espanhola), 100%
• Encargo financeiro com acessibilidades não deve 
exceder os 2% da receita
• Canais de cabo e Top network têm de transmitir 7 
horas por semana com audiodescrição

Canadá
• Legendagem, 100% do total da programação
• Emissores são também obrigados a fazer algum uso de 
audiodescrição
• Todos os anúncios e publicidade devem, igualmente, 
ser legendados

Vejamos os dados relativos a Portugal:
Obrigações (constantes do protocolo de autorregulação 
assinado entre a RTP, SIC e TVI, acessível em http://
www.gmcs.pt/pt/protocolo-assinado-entre-os-3-
operadores-de-televisao-rtp-sic-e-tvi-21-08-2003):
• Língua gestual (Emissão semanal de programação de 
atualidade informativa, educativa, cultural, recreativa ou 
religiosa, com língua gestual, em horário compreendido 
entre as 8h e as 24 horas) RTP – 5 horas; SIC e TVI – 
2h30m.
• Legendagem (Emissão semanal de programas de 
ficção ou documentários, através de teletexto) RTP: não 
inferior a 10h/semana; SIC e TVI: não inferior a 5 h
N.º de total anual de horas de emissão efetiva em 2011:
• Legendagem, RTP 549:04:28*, SIC 502:34:03, TVI 
461:20:47
• Língua gestual, RTP 930:45:48, SIC 529:28:07, TVI 
563:24:12
* Estão apenas contabilizadas as de horas referentes a 
programas de ficção e documentários. O número total 
de horas é superior. 
Uma leitura comparada dos dados acima expostos revela 
que, em especial no que à legendagem diz respeito, 
Portugal se encontra bastante distante dos restantes 
países analisados, situação que compromete seriamente 
o direito de muitos cidadãos ao acesso à informação e à 
cultura.
Algo que me parece que também deve merecer especial 
destaque na apresentação de David Padmore foi a 
afirmação, resultante da sua experiência profissional e 
empresarial, de que funcionalidades como a legendagem 
acrescentam um valor muito significativo aos conteúdos 
e serviços audiovisuais que vai muito além da utilidade 
que acrescentam para as pessoas com necessidades 
especiais. 
Creio ter ficado claro que é possível definir um 
modelo de negócio que torna a disponibilização destas 
funcionalidades não só possível como rentável.
Para obter mais informações sobre o Projeto Media 
e Deficiência e sobre o Colóquio aceder a www.
mediaedeficiencia.com e www.facebook.com/
mediaedeficiencia) 
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“Esperamos que o OrCam possa ajudar todas as pessoas 
que não podem ser ajudadas pelos avanços no mundo 

da medicina”.

Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento de 
Negócios da OrCam, Erez Naaman

OrCam para ajudar a ver melhor…
Numa ida ao supermercado, andar na rua e atravessar a estrada quando o sinal está verde, conseguir ler 
as promoções nos panfletos à entrada ou mesmo ver os rótulos dos produtos que estão nas prateleiras são 
tarefas difíceis ou mesmo impossíveis para uma pessoa cega ou com baixa visão. Mas graças à OrCam, 
uma tecnologia inovadora desenvolvida por uma empresa israelita, passam a ser tarefas muito mais fáceis 
de executar.

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas pela OrCam

também uma forma simples de funcionar. 
O usuário deve colocar a câmara num par de óculos e 
apontar o dedo para aquilo que quer “ver”. Por sua vez, 
o dispositivo faz uma leitura do objeto em tempo real e 
descreve-o através de um auricular discreto de condução 
óssea.
Erez Naaman faz questão de sublinhar “a capacidade do 
OrCam detetar, em tempo real, tantas coisas diferentes 
e o facto de ter sido projetado do início ao fim tendo 
sempre em consideração as necessidades das pessoas 
com deficiência visual”. De acordo com o vice-presidente 
da OrCam, estas são as grandes vantagens competitivas 
deste produto que, até ao momento, não tem nenhum 
outro concorrente no mercado e, além disso, recebe 
ótimas críticas quer por parte dos consumidores quer 
dos media. 
Para superar ainda mais as expetativas deste feedback 
bastante positivo, num futuro próximo, será possível 
detetar rostos e lugares. “Nós continuaremos a adicionar 
aplicações, línguas e características novas ao sistema 
para ficar cada vez melhor e mais útil, mas neste 
momento estamos empenhados em fazer chegar a 
nossa primeira geração aos consumidores”, revela Erez 
Naaman.  
Este aparelho é ótimo para as pessoas com baixa visão 
que veem alguma coisa mas não o suficiente para 
gerirem as suas vidas diárias. O Orcam funciona como 
um ajudante permanente que sabe exatamente o que 
o usuário precisa. Mas tem um senão: o dispositivo é 
programado para reconhecer um dedo e, por isso, é mais 
eficaz se utilizado por pessoas com baixa visão, do que 
por pessoas cegas que não conseguem apontar. Ainda 
assim os invisuais também podem tirar proveito deste 
aparelho. 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Há três anos, o presidente da OrCam Tecnologias 
Lda., Amnon Shashua, concluiu que a empresa tinha 
a capacidade de construir um computador capaz de 
distinguir e entender as coisas que via. “Ao pensar em 
como utilizar esta tecnologia, a empresa considerou que 
não havia melhor uso para ela do que ajudar as pessoas 
com deficiência visual”, explica o vice-presidente de 
Engenharia e Desenvolvimento de Negócios da OrCam, 
Erez Naaman.
Esta tecnologia que combina um computador de bolso 
com uma câmara sensível e algoritmos sofisticados, além 
de tornar a vida dos deficientes visuais mais fácil, tem 

O OrCam aproveita o poder 
da visão artificial para com-
pensar as habilidades visuais 
perdidas. O OrCam é um sen-
sor que vê aquilo que está 
à frente do utilizador, com-
preende as informações que 
o usuário pretende quando 
aponta o dedo e fornece-as 
através de um auricular de 
condução óssea.
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“Em ano e meio aumentamos o nosso número de cli-
entes aderentes em 250%, e os utilizadores registados no 
Portal do Cidadão Surdo aumentaram 325%”, revela o 
diretor comercial e de marketing da Zonadvanced, Nuno 
Cruz. 
A ver pelos números, a recetividade do Serviin tem sido 
muito positiva e grande parte desta franca adesão deve-
se ao conceito elementar por detrás deste serviço. O 
Serviin tem vindo a romper as barreiras de comunicação 
entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte e 
para o fazer assenta num funcionamento muito sim-
ples. “Apesar de ter uma boa dose de tecnologia na sua 
conceção e funcionamento”, não se esquece de sublinhar 
Nuno Cruz.
Ora bem, resumindo o modo de funcionamento deste 
serviço: a comunicação acontece recorrendo a uma 
solução de videoconferência agregada a um intérprete 
certificado de Língua Gestual Portuguesa. 
Basta que a pessoa com deficiência auditiva entre em 

um custo por minuto de 0,01€”, diz Nuno Cruz. Uma 
ótima vantagem para os utilizadores surdos, “dado que 
este preço representa um desconto de mais de 99% sobre 
os valores de mercado para videochamada”. 
As empresas, por sua vez, encontram neste serviço 
uma forma simples de trabalhar este nicho de mercado. 
“Encontramos empresas e interlocutores sensíveis a 
esta temática, com curiosidade de conhecer um pouco 
melhor as limitações desta comunidade e com vontade 
de, através do SERVIIN, inovar no posicionamento e na 
forma como comunicam com o seu mercado”, afirma o 
diretor comercial e de marketing.
Para um produto simples, só podia existir uma adjudi-
cação simples. Uma semana é o máximo que demora a 
implementação do Serviin que não necessita de soft-
ware específico. “Normalmente durante este período 
consolidámos estratégias de comunicação externa para 
que o buzz no mercado seja o mais eficaz possível após 
a entrada em funcionamento da parceria”, acrescenta 
Nuno Cruz.

Com o Serviin comunicar é mais fácil

Em dezembro faz dois anos que o Serviin, um serviço de vídeo-intérprete inovador em Portugal, surgiu 
para ajudar a comunidade surda a comunicar com a comunidade ouvinte. Desenvolvido pela Zonad-
vanced, uma empresa do Grupo First, este serviço tem vindo a aumentar de forma exponencial o número 
de clientes aderentes e de utilizadores registados no Portal do Cidadão Surdo, criado para o efeito.

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas pela Zonadvance

“A inovação tem sido uma das grandes apostas do Grupo First, com o objetivo de 
conceber e desenvolver soluções novas, diferenciadoras e que tragam real valor para 

os seus utilizadores. O SERVIIN é um exemplo disso mesmo, uma vez que auxilia uma 
comunidade que tem condicionantes especificas de comunicação e acessibilidade. 

Este tipo de serviço não existia no mercado em Portugal e portanto, agarramos esta 
oportunidade”. Diretor comercial e de marketing da Zonadvanced, Nuno Cruz

contacto com o callcenter do Serviin, onde um inté-
rprete comunica com ela em vídeo e depois acaba de 
fazer a ligação para o ponto de destino. “Ou seja, o surdo 
estabelece uma chamada vídeo através do Portal do Ci-
dadão Surdo ou pelo número de telefone 12472, suportes 
exclusivos do Serviin, e o nosso intérprete estabelece 
uma chamada de voz com a empresa aderente com 
quem o surdo pretende comunicar”, explica o diretor 
comercial e de marketing da Zonadvanced. 
Para usufruir do Serviin através do Portal do Cidadão 
Surdo, em www.portaldocidadaosurdo.com, o utilizador 
precisa de se registar e ter acesso à internet. Em alter-
nativa, precisa de ter um telemóvel que permita fazer 
chamadas em videoconferência - um telemóvel 3G, um 
smartphone - ou também pode utilizar um videotele-
fone, em caso de atendimento presencial nas empresas 
aderentes.
“Fizemos acordos com os principais operadores portu-
gueses, e conseguimos que o contacto pelo 12472 tivesse 

O Serviin é um serviço de 
vídeo-intérprete à 
distância que permite às 
empresas disponibilizarem 
um meio que possibilita a 
comunicação com a 
comunidade surda.
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Inaugurado no dia 2 de dezembro de 2011 o Serviin tem 
como principais clientes empresas do setor segurador, 
bancário, saúde, transportes, telecomunicações, despor-
to, entre outros. 
O diretor comercial e de marketing assume que o “in-
teresse por parte do setor privado e público tem sido 
fantástico” e as negociações, em particular, com o Estado 
para a adesão ao serviço de vídeo-intérprete, têm sido 
produtivas. Ao ponto de Nuno Cruz adiantar que em 
2014 estarão reunidas as condições necessárias para 
“ter a primeira adesão do setor público ao Serviin, com 
óbvios ganhos para a comunidade surda”.
Segundo o diretor comercial e de marketing da Zon-
advanced com este serviço foi possível concretizar dois 
objetivos críticos. “Colocámos as necessidades da comu-
nidade surda no radar do setor público e privado e, com 
o Serviin, contribuímos para incrementar a autonomia 
do cidadão surdo no seu dia-a-dia, sendo esta talvez a 
nossa maior conquista”.
Se tudo começou por um projeto europeu que visava 
dotar o 112 do serviço de videoconferência, rapidamente 
se constataram as potencialidades desta aplicação para 
servir as pessoas com deficiência auditiva. “Durante este 
processo detetámos uma oportunidade de incremen-
tar a acessibilidade da comunidade surda portuguesa a 
serviços básicos”, lembra Nuno Cruz. 
Inovador, único e diferenciador, passados dois anos, 
ainda continuam a ser características do Serviin, um 
serviço da Zonadvanced do Grupo First que espera, 
nos próximos anos, aumentar o portefólio de clientes, 
sensibilizar o setor privado sobre as especificidades deste 
nicho e alertar para as oportunidades que podem ser 
trabalhadas com esta comunidade.
A longo prazo, as metas são ainda mais ambiciosas. Para 
além de continuar a aumentar o número de clientes e 
de utilizadores surdos e de trabalhar com os clientes na 
construção de oferta direcionada para o cidadão surdo, 
a empresa pretende participar na sustentabilidade social 
da comunidade surda, criar parcerias com todas as 
organizações que agregam cidadãos surdos e, por fim, 
internacionalizar o conceito, primeiro para os PALOP e 
depois para outros países.

Se vir um acidente ou uma 
pessoa a precisar de ajuda, 
pode chamar o 112 através do 
Serviin pelo número 12472 em 
videochamada e explicar o que 
se passa. Serviço apenas dis-
ponível das 9h00 às 17h00, de 
segunda a sexta-feira.

O viajante da bicicleta engraçada

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas por Andreas Pröve

RETRATO

Junho de 1981. De todas as datas possivelmente marcantes na vida de Andreas Pröve, apenas esta sai desta-
cada na entrevista dada à Plural&Singular. Foi o momento em que viajar deixou de ser apenas um sonho 
e passou a ser uma realidade. Foi o momento em que o fotojornalista depois de “cair do cavalo”, decidiu 
voltar a montá-lo.

Após a adjudicação do Serviin 
através do www.portaldocida-
dosurdo.pt a implementação é 
muito simples e rápida, dado 
que não há necessidade de 
integração com sistemas da 
empresa cliente nem software 
específico para o utilizador 
surdo instalar nos seus equipa-
mentos. “Uma deficiência é sempre uma barreira quando numa viagem se enfrenta uma 

situação difícil. Mas qualquer ser humano é imperfeito, tem inibições, é ansioso ou vive 
pressionado por outras austeridades. Ou seja, ninguém é perfeito. Eu costume dizer: vai 

o mais longe que puderes, tenta encontrar os teus próprios limites pessoais e quando 
um limite te parecer inultrapassável, dá um passo em frente e vê o que está para além 

do horizonte e sentirás momentos de grande felicidade. Vais esquecer a tua deficiência e 
podes curar-te de uma forma mental”.  Andreas Pröve
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Foi na estrada que perdeu a mobilidade dos mem-
bros inferiores quando teve um acidente aos 23 anos. 
Mas também foi na estrada que depois do desastre de 
mota encontrou um novo sentido para a vida. O en-
tão carpinteiro decidiu começar a viajar e tomou esta 
decisão em junho de 1981: dois meses depois de ficar 
paraplégico. 
“Ainda estava no hospital quando tomei a decisão. Se an-
tes [do acidente] ir à Índia era um sonho, depois passou 
a ser um desejo enorme. Acabei por comprar um bilhete 
para Deli. Foi um salto para águas muito frias”, descreve 
Andreas Pröve. 
E já lá vão 32 anos desde esse primeiro mergulho em 
águas desconhecidas. Desde então Pröve fez da estrada 
a sua profissão. Mas “andar na estrada” para o agora 
fotojornalista “não é um fim em si mesmo”. A estrada é 
apenas o caminho que o leva ao contacto com as pes-
soas, as tradições e os costumes. Uma espécie de recom-
pensa depois de um percurso de solidão, já que viaja, 
a maior parte do tempo, sozinho na bicicleta que ele 
próprio adaptou.
Movido pela curiosidade de conhecer o mundo, Andreas 
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Pröve admite que qualquer transporte serve desde que 
o leve onde quer… E mesmo que os lugares pareçam 
inacessíveis, no fim de contas cada desafio que o foto-
jornalista tem pela frente depende apenas de quanto 
dinheiro tem no bolso, do quanto é necessária a ajuda de 
outras pessoas e da própria condição física para sobre-
viver a climas extremos. 
“Eu tento sempre encontrar o caminho pelos meus 
próprios meios, tanto quanto possível. Mas quando a 
ajuda de um cavalo, de um elefante, de um camelo ou de 
um Sherpa é necessária, eu mudo de transporte”, assume 
Pröve.
Já esteve na América, em África, na Europa e em todos 
os países da Ásia. À Índia já foi 14 vezes, quatro ao Sri 
Lanka e três vezes à China. “Viajei no comboio transibe-
riano durante a Guerra Fria desde Pequim no regresso 
a casa. Todos os anos faço uma ou duas viagens mais 
longas como esta”, revela.
Dessas viagens Pröve relata tanto as aventuras como as 
desventuras que tem vivido. O viajante confessa que já 
teve em muitas situações limite e desesperantes quer seja 
por estar doente ou frente a frente com cães perigosos, 

quando está em zonas de conflito armado ou até mesmo 
quando enfrenta o trânsito caótico. Aliás, o também 
escritor já foi atropelado algumas vezes. 
“Uma vez estive realmente desesperado quando caí 
num buraco num dos templos arqueológicos de Petra, 
na Jordânia. Levei horas e precisei de muita resistência 
física para conseguir sair. No Irão, por engano tirei uma 
foto de um centro de investigação nuclear em Natanz. 
Dez minutos depois fui preso como espião de Israel”, 
conta Andreas Pröve que também teve problemas semel-
hantes na Síria. 
Mas a ver pelos roteiros que tem feito, percorrer os cerca 
de 600 quilómetros de comprimento de Portugal seriam 
“canja” para o viajante que já veio duas vezes a terras 
lusitanas e diz adorar “a costa áspera e as serranias isola-
das” portuguesas. 
Pröve considera que ainda há muito para conhecer e que 
morre antes de “conseguir ver os lugares do mundo que 
faltam descobrir de cadeira de rodas”. Mas em janeiro, 
parte para uma longa viagem para descobrir a Birmânia 
(Myanmar). 

RETRATO
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A aventura pelo rio Mekong
Porque para um viajante como Andreas 
Pröve os limites são para serem ultrapassa-
dos, a mais recente aventura a que se propôs 
é exemplo disso: percorrer o rio Mekong da 
foz até à nascente a mais de cinco mil met-
ros de altitude. 
Há três anos o fotojornalista começou esta 
viagem em Saigon, no Vietname, atravessou 
o Cambodja, o Laos, a Tailândia, a Birmânia 
e a China até chegar ao planalto do Tibete. 
“Foi a minha maior aventura destes últimos 
32 anos, desde que eu uso uma cadeira de 
rodas. Não só por causa da bela paisagem, 
as gentes da Indochina, da China e do Ti-
bete, mas também por causa do alto risco de 
falhar”. 
No final da viagem Andreas Pröve estava na 
nascente do rio Mekong, a cinco mil metros 

acima do nível do mar, depois de viajar mais 
de cinco mil quilómetros. “Agora entendo o 
que motiva um alpinista a assumir esforços 
físicos extremos para um sonho se tornar 
realidade”, confessa Pröve.
Quando não está a descobrir o mundo, An-
dreas Pröve regressa a casa, na Alemanha, 
onde lhe esperam a mulher e os dois filhos, 
onde escreve livros e faz palestras motiva-
cionais para falar das viagens que tem feito 
nestas três últimas décadas. “Neste momen-
to, estou em tournée pela Alemanha, Suíça 
e Áustria a apresentar o projeto Multivision 
Festival. No ano passado, apresentei mais 
de cem performances. Às vezes, o auditório 
tem mais de 1500 espectadores”, diz o via-
jante.

Apesar do tradutor ou 
fotógrafo que, por vezes, 
o acompanham, Andreas 
Pröve viaja sozinho. Mas no 
fundo nunca viaja, verda-
deiramente, sozinho porque 
a bicicleta “engraçada” dá 
nas vistas e é motivo para ter 
sempre companhia na estrada 
e também porque tem feito 
muitas viagens por países 
sobrepovoados onde está 
sempre a cruzar-se com 
pessoas.
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A realizar sonhos e proporcionar sensações 

desde 2010…

O mergulho é para TODOS!
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Fotorreportagens e livros
É como fotojornalista e escritor que Andreas Pröve con-
segue financiar as suas viagens. A fotografia foi a forma 
que o viajante escolheu para captar as gentes, tradições 
e costumes, paisagens e experiências dos locais que 
visita. Os livros vieram por acréscimo e traduzem-se em 
extensas legendas que descrevem tanto quanto possível 
as viagens que tem feito.
Quando o “auditório”, nas apresentações que faz, pede 
“mais”, muitas fotorreportagens passam a livros. E têm 
tido tanto sucesso que Andreas Pröve já escreveu quatro. 
“As histórias sobre a minha viagem ao longo do rio Gan-
ges, as aventuras na Jordânia, na Síria e no Irão a seguir 
os passos dos beduínos e dos nómadas, um livro sobre 
uma viagem pelo sul da Índia e o mais recente “Aventura 
no Mekong - do Vietname ao Tibete”, enumera Pröve.
Falar de Andreas Pröve é falar de uma pessoa inspira-
dora, capaz de deitar por terra todas as desculpas que a 
maioria das pessoas arranja para adiar sonhos e desejos 
aparentemente impossíveis de concretizar. 
“Depois de lerem os meus livros ou depois de assistirem 
ao meu espetáculo Multivision as pessoas dizem-me que 
deixam de se lamentar sobre os seus pequenos proble-
mas e dores”, assume o viajante e também paraplégico 
que acrescenta ainda, “mostrar as fotos e os vídeos das 
minhas aventuras em hospitais e centros de reabilitação, 
ajuda muito à reintegração dos pacientes e dá-lhes o 
poder de viver ou tomar o destino nas próprias mãos 
novamente”.
No entanto, nos dias que correm, as desculpas relacio-
nadas com questões financeiras não são propriamente 
infundadas, mas para os que pensam que uma grande 
viagem como as que Andreas Pröve faz são caras, o 
escritor também esclarece que “não é necessário muito 
dinheiro para experienciar uma aventura e viajar”. A 
título de exemplo, o fotojornalista revelou que a viagem 
pelo Mekong custou cerca de cinco mil euros. 
Muitas pessoas com deficiência identificam-se com 
Andreas Pröve em relação às suas limitações físicas e ao 
conhecerem-no passam a identificar-se também com a 
sua capacidade de superação, encontrando na experiên-
cia deste viajante a motivação necessária para eles próp-
rios partirem à descoberta do mundo ou de perseguirem 
os próprios sonhos, sejam eles quais forem. 
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Porque praticar mergulho é “uma forma de estar na vida”, uma terapia e algo que aumenta a qualidade de 
vida, sucedendo-se os relatos de pessoas com necessidades especiais ou deficiências motoras que começaram 
e nunca mais pararam de “viajar” pelas profundezas do oceano, a Plural&Singular dá-lhe a conhecer a DDI 
Portugal…

A DDI – cuja sigla significa em inglês da “Disabled 
Divers Internacional”, sem tradução oficial para o 
português, estando relacionada com o mergulho apesar 
da incapacidade física ou intelectual, ou seja estamos 
a falar de mergulho inclusivo – surgiu em Portugal em 
junho de 2010, poucos meses após ter sido fundada na 
Dinamarca.
A ideia começou a florescer com a vinda do vice-pres-
idente da DDI, Flemming Thyge, a Portugal a fim de 
apresentar esta organização sem fins lucrativos e realizar 
o primeiro curso de instrutores. Thyge veio a Portugal a 
convite de Paulo Guerreiro, um dos principais (se não o 
principal, com a devida vénia a muitos outros) impulsio-
nadores portugueses da ideia de que “mergulhar é para 
todos”.
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Organização portuguesa reconhecida pelo Governo 
nacional
E com três anos de existência, a DDI Portugal alcançou, 
a 11 de setembro deste ano, algo que há muito almejava. 
Depois de realizar tantos sonhos, foi a vez da DDI Portu-
gal ver o seu sonho realizado. Depois de proporcionar 
tantas sensações, foi a vez da DDI Portugal provar a 
sensação do que é o “reconhecimento” público. A 11 de 
setembro, a DDI Portugal recebeu aprovação oficial do 
Governo português.
“A partir deste momento a DDI passa a ser um sistema 
de mergulho reconhecido e legalmente aceite em Portu-
gal. Este é um passo muito importante para a DDI, não 
só em Portugal, mas em todo o mundo, podendo ser 
usado em situações futuras como exemplo de um caso 
de sucesso”, referia, à data, nota de imprensa remetida, 
pelos responsáveis desta organização, à Plural&Singular.
Em Portugal, apenas a CMAS, a PADI, a SSI e a SDI 
tinham sido reconhecidos até ao momento pelo Gov-
erno português. A DDI foi, assim, o quinto sistema de 
mergulho a obter este reconhecimento.
“Neste momento temos a sensação de que foi fácil 
conseguir este objetivo. Aliás, muitas pessoas se ques-
tionarão sobre a importância deste assunto. Assim, e de 
forma resumida, salientamos que quando iniciamos este 
processo a legislação portuguesa para o mergulho não 
abrangia o mergulho para pessoas com deficiência ou 
mergulho adaptado”, continuava a nota da DDI.
O processo de aprovação – que além de se ter traduzido 
no reconhecimento da DDI Portugal, também constituiu 
um grande passo para a implantação da ideia “mergulho 
para TODOS”, “mergulho inclusivo” – demorou quase 

dois anos com reuniões, telefonemas, emails, troca de 
documentação, traduções… A própria Lei do mergulho 
foi alterada com alguns contributos da DDI Portugal, 
abrangendo, agora, o denominado mergulho adaptado.
A Lei portuguesa que abrange o mergulho exige que 
os Sistemas de Mergulho a operar em Portugal sejam 
devidamente reconhecidos pelo Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ) e para alcançar este 
reconhecimento, a DDI Portugal lutou e conseguiu… O 
edital que comprova isto já está publicado em Diário da 
República! 
Mais recentemente, à Plural&Singular, Paulo Guerreiro, 
bem como Vanda Pinto, outra das grandes impulsiona-
doras desta organização, comentaram o momento ocor-
rido em setembro. Os responsáveis não esqueceram a 
colaboração de outras entidades, nomeadamente a Fed-
eração Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), 
a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiência (FPDD), a Secretaria de Estado do Desporto 
(SED) e a Secretaria de Estado do Mar (SEM).
 “Este processo foi moroso em virtude da anterior Lei 
do mergulho não permitir o reconhecimento do sistema 
da DDI devido às suas especificidades, nomeadamente, 
o esquema dos níveis de assistência. A demonstração de 
todo o trabalho realizado em inúmeras atividades, de 
Norte a Sul e Ilhas foi determinante para que a nova Lei 
[a 24/2013] considerasse finalmente o mergulho adapta-
do. Da publicação da Lei ao reconhecimento da DDI foi 
um compasso de espera que a burocracia assim obriga”, 
contaram os responsáveis.

Entretanto, com um percurso de cerca de três anos, a 
DDI Portugal já conta com uma dúzia de centros de 
mergulho (ver caixa) e os instrutores estão espalhados 
por todo o país: Peniche, Almada, Lisboa, Loures, Alvor, 
Aveiro, Caldas da Rainha, Faro, Funchal, Barreiro, Ma-
tosinhos, Porto Covo, Lagos, Sesimbra, Portimão, Porto 
Santo, Olhão, entre outras cidades…
A DDI Portugal ajuda pessoas com deficiência a realizar 
sonhos e a experimentar sensações. O sonho de ver “o 
mar por baixo” como descrevem alguns dos iniciantes. 
A sensação de sentir (aliás, de não sentir) a “leveza do 
corpo dentro de água”, sendo esta “igual para toda a 
gente”, contaram outros.

A realizar sonhos e proporcionar sensações desde 2010…

O mergulho é para TODOS!

Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas 



MAIS SOBRE OS NÍVEIS E CURSOS DA DDI

O Sistema de treino Multinível permite à pessoa com 
deficiência praticar mergulho.
Mergulhador Nível 1: Mergulhador demonstra ca-
pacidade de prestar assistência a um companheiro de 
mergulho em caso de uma situação de perigo em que 
tenha de lhe prestar socorro. Poderá mergulhar com 
outro mergulhador adulto qualquer.
Mergulhador Nível 2: Mergulhador demonstra capaci-
dade de se ajudar a si próprio em caso de perigo. Con-
tudo, não tem a capacidade de prestar socorro a um 
companheiro de mergulho numa situação de perigo. 
Terá de mergulhar com dois mergulhadores adultos 
certificados, um dos quais tenha sido treinado como 
Assistant Diver ou como profissional da DDI.
Mergulhador  Nível 3: Mergulhador não tem capaci-
dade de se ajudar a si próprio nem de prestar socorro 
a um companheiro de mergulho numa situação de 
perigo. Terá de mergulhar com três mergulhadores 
adultos certificados, um dos quais tenha sido treinado 
como profissional da DDI.

Níveis de formação da DDI para pessoas com defi-
ciência, profissionais de mergulho, acompanhantes e 
profissionais na área de reabilitação: Try Scuba Diving, 
Dolphin Diver, Pool Diver, Scuba Diver, Open Water 
Diver e Advanced Open Water Diver;
Outros para profissionais: Divemaster, Assistant 
Instructor, Instructor, Staff Instructor e Instructor 
Trainer;
Outros tipos: Surface Assistant, Assistant Diver e Re-
hab Diver.

CURIOSIDADES SOBRE OS “CURSOS ESPECIAIS” DA DDI

Dolphin Diver
O Curso DDI Dolphin Diver oferece às crianças os 
conhecimentos e as habilidades necessárias para, em 
segurança, poderem realizar atividades de mergulho 
em piscina. A idade mínima é de 12 anos.

Assistant Diver
O Curso DDI Assistant Diver oferece aos mergul-
hadores certificados os conhecimentos e as habili-
dades necessárias para, em segurança, acompanhar-
em mergulhadores com deficiência. Os interessados 
têm de possuir uma certificação de Rescue Diver ou 
equivalente. 

Rehab Diver
O Curso DDI Rehab Diver fornece aos candidatos os 
conhecimentos e as habilidades necessárias para, 
em segurança, poderem realizar exercícios de terapia 
num ambiente de águas confinadas. Os interessados 
têm de possuir a certificação DDI Assistant Diver ou 
equivalente e uma licenciatura em fisioterapia ou 
equivalente.
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Classes inclusivas para pessoas com deficiência
Mas como funciona afinal o processo de iniciação e 
formação em mergulho através da DDI Portugal para 
pessoas com deficiência? 
“Quem quiser praticar mergulho pode ir ao site da DDI 
– www.ddivers.org – e procurar os Centros de Mergulho. 
“Todos estes centros, que são acessíveis, têm profis-
sionais DDI devidamente qualificados”, garantem os 
responsáveis da DDI Portugal. Também é possível ficar 
a conhecer os serviços desta organização, entrando em 
contacto com Paulo Guerreiro (paulo.guerreiro@ddiv-
ers.org) e expondo o caso. 
“A resposta será depois a mais adequada a cada caso. 
De realçar que temos, à data, 40 profissionais em Portu-
gal, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores”, referiram os responsáveis.
Os serviços que a DDI Portugal presta vão desde as 
experiências de mergulho, o chamado “batismo”, em 
piscina ou mar, até aos cursos de mergulho para pessoas 
com deficiência, para assistentes de mergulho e para 
profissionais de mergulho (lideres e instrutores de mer-
gulho), conforme se pode ver na caixa ao lado. 
“De realçar que nos cursos de mergulho para pessoas 
com deficiência as classes são, preferencialmente, inclu-
sivas”, destacaram os responsáveis da DDI portuguesa.
Todos os eventos desta organização têm sido realiza-
dos de forma gratuita graças ao apoio dos Centros de 
Mergulho DDI e dos muitos profissionais DDI que se 
encontram no país, apesar dos responsáveis lamentarem 
o facto de “os apoios serem ainda muito poucos” mas 
também, admitiram, “é certo que ainda não foi iniciada 
uma boa campanha de angariação de fundos”, porque 
para já a DDI Portugal esteve concentrada no processo 
de reconhecimento em Portugal. 
“Sem isso não nos fazia sentido continuarmos. Neste 
momento estamos a estruturar-nos para enfrentar o 
novo rumo da DDI no nosso país. Para este rumo que 
queremos dar à DDI e levar os nossos projetos a bom 
porto teremos, como é óbvio, de conseguir mais apoios, 
nomeadamente, financeiros. De salientar que uma coisa 
são as iniciativas de carater promocional que a DDI Por-
tugal leva a cabo e outra é a atividade empresarial dos 
centros de mergulho”, explicaram.

DESPORTODESPORTO

O mergulho adaptado como forma de terapia e o 
futuro
O mergulho recreativo para pessoas com deficiência é 
chamado de mergulho adaptado, pelo que os respon-
sáveis da DDI Portugal consideram que esta prática e 
esta aposta é “mais uma forma de praticar a tão desejada 
e aclamada inclusão social”.
Além disso, o mergulho é por si só considerado “uma 
excelente forma de terapia para além de potenciar enor-
mes benefícios durante os processos de reabilitação”. 
“Não só acreditamos nisso como o queremos provar. 
Parte do trabalho futuro da DDI será nesta área”, afir-
maram.
Questionados sobre projetos de futuro, Paulo Guerreiro 
e Vanda Pinto, num suspiro profundo, admitiram que 
“ainda há muito a fazer em relação ao turismo acessível”, 
mas lá adicionaram que “já se vai falando e criando 
estratégias”.
“E, o mergulho faz parte dessa estratégia. No entanto, em 
termos de futuro o nosso objetivo é provar a importân-
cia do mergulho na área da reabilitação. Temos projetos 
nesta área mas os quais necessitam de apoio, não só 
financeiro, como da classe médica. São novos desafios 
que acreditamos que iremos ter pessoas a abraçá-los. Tal 
como a hidroginástica já é hoje considerada uma terapia 
e apoiada pelo Governo, gostaríamos de ver o programa 
Rehab Diver [fornece aos candidatos os conhecimentos e 
as habilidades necessárias para, em segurança, poderem 
realizar exercícios de terapia num ambiente de águas 
confinadas] a ser considerado em moldes semelhantes”, 
concluíram.
Praticar mergulho é “uma forma de estar na vida”. Há 
quem não se canse ou pelo menos, após o baptismo, não 
consiga deixar de repetir uma viagem às profundezas 
do oceano, como o comprovam os testemunhos de Ana 
Gago e Dália Faria, duas mergulhadoras com deficiência 
física que, através da DDI Portugal, experimentaram a 
sensação da “leveza do corpo de baixo de água” e viram 
“o mar por baixo”, concretizando um sonho.  

«Derrubar barreiras, ultrapassar preconcei-
tos, é o que todos os dias milhares de
pessoas fazem para que a sociedade os 
aceite. Para que possam usufruir desta coisa 
maravilhosa que se chama viver... E viver 
em pleno, poder experimentar, sentir... En-
fim acumular memórias que irão permitir 
aquecer as fases mais tenebrosas da vida. 
Estas pessoas especiais, por circunstâncias 
que diferem de caso para caso, ficaram de-
fraudadas de algumas das suas capacidades, 
físicas ou psíquicas e têm sido, muitas vezes 
por excesso de zelo, afastadas de atividades 
que lhes podem não só dar prazer como 
melhorar a sua qualidade de vida», refere 
nota descritiva sobre a DDI Portugal
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O mergulho adaptado através das experiências de Ana 
Gago e Dália Faria
Ana Gago, assistente técnica de 42 anos, tem a perna 
amputada acima do joelho mas esta deficiência física 
não a impediu de realizar o sonho de mergulhar. A 
aventura começou com uma inscrição feita no site da 
Associação Salvador, onde várias modalidades eram 
aconselhadas. “Adoro o mar, tinha de experimentar o 
mergulho”, contou, à Plural&Singular.
Primeiro fez o batismo de mergulho numa piscina e foi 
aí que ficou a conhecer o instrutor Paulo Guerreiro. Pas-
sada essa fase, eis a hora de “começar a explorar o mar”.
“Relaxamento total e absorção de um mundo mágico” é 
como Ana Gago, natural de Angola e a residir no Bar-
reiro, descreve a experiência no mergulho adaptado.
Com esta atividade, a mergulhadora que acalenta o 
sonho de vir a mergulhar nos Açores, diz ter alcançado 
maior qualidade de vida: “Para além de exigir de mim, o 
convívio, o diálogo, as experiências, servem como anti-
doto às coisas quotidianas”.
Ana Gago foi a primeira pessoa em Portugal a termi-
nar o curso DDI AOWD (DDI Advanced Open Water 
Diver). Assim, a mergulhadora é vista como um exem-
plo de “determinação e exigência”, caraterísticas que 
diz terem-lhe sido incutidas pelo seu instrutor Paulo 
Guerreiro, com quem já praticou esta modalidade em 
Sesimbra, Fonte da Telha, Portinho da Arrábida e até nas 
Berlengas.
Ao mergulho atribui o sinónimo de “magia” e como 
mensagem para quem, tendo alguma limitação física, 
mantém o sonho de mergulhar mas ainda não deu 
aquele passo de coragem, diz: “Sigam sempre o vosso 
sonho e não desistam”.

Também foi através da Associação Salvador que Dália 
Faria, natural da África do Sul e a residir em Santarém, 
consultora de 42 anos, ficou a conhecer os serviços da 
DDI Portugal. “Paixão” foi a palavra que a mergulhadora 
atribuiu ao mergulho adaptado, modalidade que prati-
cou com Paulo Guerreiro em Sesimbra, Faro, Tavira e 
nas Berlengas.
À Plural&Singular, Dália Faria, portadora de uma defi-
ciência motora, descreveu todo o processo pelo qual pas-
sou: “Passei da situação de usar uma mascara full-face 
a uma mergulhadora com regulador e mascara normal, 
graças ao acreditar e profissionalismo dos instrutores, 
designadamente do Paulo Guerreiro. Hoje tenho o 
Curso de Open Water Diver da DDI e só tenho pena 
de não ter possibilidade de mergulhar mais vezes, por 
razões económicas, tendo, inúmeras vezes, que aguardar 
pelas iniciativas organizadas pela DDI”.
A DDI Portugal é descrita pela Dália como de “um hu-
manismo e profissionalismo ímpares”.
Dentro de água a mergulhar, Dália Faria diz sentir “uma 
liberdade” que não sente em qualquer outra situação. 
Uma liberdade “não só em termos físicos, mas psicológi-
cos”.
O mergulho adaptado melhorou a vida de Dália Faria, 
segundo a mesma descreveu, até porque lhe “abriu out-
ras portas para querer e experimentar surf e canoagem e 
ter a coragem de tirar a carta de condução”.

“Esta modalidade merece 
mais divulgação e os apoios são 
vitais para que pessoas como eu 

possam mergulhar mais vezes, 
por se realizarem, para quem já 

tem o curso, mergulhos gratuitos 
ou a mais baixos custos” 

Dália Faria

““Quanto maior for a 
divulgação, melhor será 
apreendida pelos vários setores 
da sociedade. Fico satisfeita por 
já existirem mais portadores 
de deficiência mergulhadores 
e entidades/instrutores 
vocacionados. Deveriam existir 
mais apoios, pois nem todos têm 
posses para equipamentos, aulas, 
etc” Ana Gago



CENTROS DE MERGULHO DA DDI EM 
PORTUGAL

Haliotis – Peniche 
E-mail: info@haliotis.pt
Web: www.haliotis.pt

Haliotis – Sesimbra
E-mail: info@haliotis.pt
Web: www.haliotis.pt

Hidroespaço – Faro
E-mail: mail@hidroespaco.com
Web: www.hidroespaco.com

Udiving – Faro
E-mail: info@udiving.pt
Web: www.udiving.pt

Udiving – Tavira
E-mail: info@udiving.pt
Web: www.udiving.pt

Dive Club Cipreia – Sesimbra
E-mail: info@diveclubcipreia.com
Web: www.diveclubcipreia.com

Ecoalgo – Porto Covo
E-mail: ecoalga@gmail.com
Web: www.ecoalga.com

RHEA Dive Center – Madeira - Porto 
Santo
E-mail: info@rheadive.com
Web: www.rheadive.com

AZUL-Profundo – Feijó
E-mail: azultek@gmail.com
Web: www.azul-profundo.net

Focusnatura – Madeira – Santa Cruz
E-mail: info@focusnatura.com
Web: www.focusnatura.com

CW-Azores – Açores – Madalena do 
Pico
E-mail: info@cwazores.com
Web: www.cwazores.com

Clube Naval do Funchal – Madeira – 
Funchal
E-mail: dive@clubenavaldofunchal.com
Web: www.clubenavaldofunchal.com 
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Trabalho de Paulo Guerreiro reconhecido no Funchal
Paulo Guerreiro recebeu o “Outstanding Achievement Award”, prémio da DDI Inter-
nacional que visa distinguir o trabalho feito por uma ou mais pessoas em nome da 
lógica, do conceito e da missão da DDI.
O prémio foi entregue ao responsável da DDI Portugal durante o II Congresso Inter-
nacional “O Desporto e o Mar” que teve lugar no Funchal, de 1 a 3 de novembro.
Este congresso, organizado pelo Clube Naval do Funchal e pela Universidade da Madei-
ra, visava potenciar os recursos marítimos do arquipélago da Madeira, tendo também 
uma componente ligada à deficiência. 
Foram abordados temas como o turismo náutico, a formação e o mar, a inovação e em-
preendedorismo e as oportunidades e os desafios ao nível do mar.
A cerimónia de entrega do prémio foi parte integrante do congresso, tendo-se realizado 
após a palestra proferida por Vanda Pinto e Paulo Guerreiro. Os responsáveis da DDI 
Portugal tiveram oportunidade de explicar como funcionam os eventos e iniciativas 
desta organização.
Com o prémio atribuído a Paulo Guerreiro foi a terceira vez que Portugal foi distingui-
do pelo conselho da DDI Internacional.
“Este é um grande motivo de orgulho para mim e eu posso dizer que este reconheci-
mento motiva a equipa portuguesa para fazer mais e ainda melhor no futuro” disse 
Paulo Guerreiro quando recebeu a distinção das mãos do secretário Regional do De-
sporto da Madeira, João Santos.
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Além deste título conquistado 
no 7.º Campeonato do Mundo 
de Basquetebol INAS em Ancara 
(Turquia) 2013, Portugal sagrou-
se Campeão do Mundo nas três 
últimas edições: Tondela (Por-
tugal) 2010, Yokohama (Japão) 
2006 e Madeira (Portugal) 2002. 
Subiu ao pódio em duas das três 
edições do Global Games INAS: 
Bronze, na edição de 2011 na 
Ligúria (Itália) e Ouro na edição 
de 2009 em Liberec (República 
Checa).
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A seleção nacional de basquetebol sagrou-se tetra-
campeã no 7.º Campeonato do Mundo de Basquetebol 
INAS, em outubro passado, em Ancara, Turquia, revali-
dando o título após vencer o jogo da final frente à França 
por 56-37 (ver caixa de resumo). 
Ao longo de toda a prova, a equipa da ANDDI-Portugal 
(Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 
Intelectual) só somou vitórias, tendo aliás levado de 
vencida os seus adversários com larga folga em golos 
marcados face aos sofridos (ver caixa de resultados).
No final do Campeonato do Mundo, em entrevista à 
Plural&Singular, o selecionador nacional, Fausto Pereira, 
selecionador há 22 anos, fez um balanço “positivo”: “Par-
ticipamos com o objetivo de disputar na final. Alcança-
mos esse objetivo e terminamos vencedores”, disse.
Questionado sobre qual é a principal dificuldade que um 
selecionador nacional sente ao treinar uma equipa com 
especificidades e caraterísticas especificas, Fausto Pereira 
explicou que estas “são de vária ordem”, sendo “a maior” 
a “falta de meios para treinar mais frequentemente”, uma 
vez que “a dispersão geográfica dos jogadores obriga a 
gastos consideráveis para reunir a equipa” até porque 

Apesar de estarem separados por muitos quilómetros ou mesmo pelo oceano, os “bravos” jogadores portu-
gueses da seleção da Quinas em basquetebol para a deficiência intelectual conseguiram treinar, organizar-se, 
ir e vencer… Depois de Tondela, Yokohama e Funchal, a equipa da ANDDI-Portugal conquistou Ancara e já 
só pensa no Campeonato da Europa de 2014 em Loano

Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas pela ANDDI
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7.º Campeonato do Mundo de Basquetebol INAS 

Portugal é tetra!

tratando-se de uma modalidade coletiva “isso reflete-se 
na preparação”.
Assim, a propósito de apoios e cobertura mediática, 
Fausto Pereira lamentou que os meios de comunicação 
social tradicionais estejam “mais atentos aos eventos 
desportivos espetaculares”. O selecionador nacional diz 
“compreender que assim seja” e lembra que a deficiência 
intelectual “não é visível e, nesse sentido, os desportis-
tas não proporcionam um grande espetáculo” “Daí que 
a comunicação social desportiva quando nos atribui 
alguma importância noticiosa, o que já aconteceu, seja 
esporádica. Raramente faz uma cobertura em tempo real 
e como o que não é notícia não existe, nós passamos des-
percebidos”, afirmou.
A seleção nacional de basquetebol da ANDDI-Portugal 
participou neste Campeonato Mundial sem qualquer 
financiamento público. Isso decorre da classificação 
desta seleção nos III Global Games onde Portugal obteve 
a medalha de bronze, mas perdeu o direito ao financia-
mento que agora, após esta vitória, se espera que seja de 
novo concedido.
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Mas uma deslocação de uma comitiva portuguesa a 
Ancara, na Turquia, obrigou a ANDDI a fazer, contou 
Fausto Pereira, “uma gestão muito austera dos poucos 
meios financeiros de que dispõe”. O também dirigente 
desta associação acrescentou que “o financiamento do 
Estado tem sofrido cortes consideráveis”, temendo-se 
que seja “impossível manter o atual nível de participação 
quer em eventos desportivos nacionais quer internacio-
nais”.
Com uma média de idades de cerca de 25 anos, o que 
combina a experiência de uns com a juventude de out-
ros, a seleção lusa conseguiu mesmo ser tetracampeã em 
basquetebol. E agora? Qual o futuro? Objetivos? “Temos 
sido bem sucedidos nos campeonatos mundiais, mas 
temos sérios competidores como são a Rússia, a Ven-
ezuela, a França, o Brasil, a Austrália e a Grécia, por ex-
emplo. O próximo objetivo é o Campeonato da Europa 

Eis os heróis portugueses 
Clube Gaia: António Lopes (extremo), Cristiano 
Correia (poste), Diogo Lopes (base), Hélder Santos 
(extremo) e Tiago Duarte (poste);
ARCIL – Lousã: Carlos Duarte (extremo), José Cunha 
(base), Ricardo Martins (base) e Rui Pereira (base);
Clube Desportivo “Os Especiais” – Madeira: Élvio 
Quintal (extremo);
A equipa técnica estava constituída ainda pelo sele-
cionador Fausto Pereira, João Paulo Mendes e Alcindo 
Quaresma (treinadores) e Maria João Pereira (fisi-
oterapeuta).

a disputar em Loano (Itália) no próximo ano”, destacou 
Fausto Pereira, à Plural&Singular.
Os dez componentes desta “super equipa” repartem-
se por três instituições: Clube Gaia, ARCIL – Lousã 
e Clube Desportivo “Os Especiais”, da Madeira. Para 
treinar com a máxima regularidade possível, a seleção 
de basquetebol da ANDDI-Portugal aproveita todas as 
oportunidades que tem, sobretudo ao fim de semana, no 
Colégio de Gaia. Além disso faz sempre um estágio mais 
prolongado com treinos bi-diários na Lousã.
Em jeito de conclusão, Fausto Pereira contou que os atle-
tas de basquetebol com deficiência intelectual “gostam 
de participar em competições internacionais” até porque 
estas são oportunidades “para estabelecer relações de 
amizade com jogadores de outros países”. “Para além 
disso participar numa competição de elevado nível e 
vencer é sempre muito motivador”, concluiu.
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Resultados

GRUPOS
A: França, Grécia e Portugal
B: Austrália, Polónia e Turquia

22 de outubro
França – Grécia: 62-40
Turquia – Polónia: 42-50

23 de outubro
Turquia – Austrália: 46-68
Grécia – Portugal: 35-82

24 de outubro
França – Portugal: 43-50
Austrália – Polónia: 91-44

25 de outubro
França – Turquia: 76-64
Polónia – Grécia: 38-64

26 de outubro
Austrália – França: 60-66
Portugal – Grécia: 78-36
 
27 de outubro
FINAL
Portugal – França: 56-37
SEMIFINAL
Grécia – Austrália: 51-59
Turquia – Polónia: 59-76 

Resumo da final: vitória por 56-37 frente à França
Conforme relato feito, à Plural&Singular, pela ANDDI-Portugal, a equipa lusa 
revelou-se sempre superior. Ao intervalo a diferença era de cinco de ponto 
(25-20). No final do terceiro período Portugal conseguiu ampliar a vantagem  
para nove pontos. Até ao final do jogo a seleção das Quinas nunca permitiu 
que a equipa francesa se aproximasse tendo aumentado a vantagem para os 19 
pontos finais.
Merece destaque a exibição de Rui Pereira (16 pontos e oito assistências), 
complementada pelos bons desempenhos de Hélder Santos  (12 ressaltos, 10 
pontos) e Ricardo Martins (13 ressaltos, 12 pontos), conseguindo ambos um 
duplo-duplo. 



Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas pela Confederação do Desporto de Portugal
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Diana Torres entre os melhores do 
Desporto Nacional

Nadadora com síndrome de down vence categoria “Jovem Promessa” na Gala da Confederação do Desporto 
de Portugal. José Costa Pereira, na categoria de “Treinador do Ano” e Maria Graça Fernandes para “Atleta 
Feminina do Ano” também estavam nomeados

O dia 14 de novembro foi um dia histórico para o de-
sporto e para a deficiência intelectual com Diana Torres 
a vencer o prémio “Desportista do Ano”, na categoria de 
“Jovem Promessa”. 
Esta distinção ocorreu na 18.ª Gala do Desporto de 
Portugal, no Casino Estoril, numa incitativa da Confed-
eração do Desporto de Portugal. 
Em comunicado remetido à Plural&Singular, a Asso-
ciação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelec-
tual, a ANDDI-Portugal, refere que assim é “reconheci-
do” o trabalho de tantos atletas, treinadores e dirigentes.
“Pela primeira vez na história do desporto para a 
deficiência intelectual, um representante da ANDDI-
Portugal conquistou um prémio de Desportista do Ano 
- Diana Torres, nadadora com Síndrome de Down, na 
categoria ‘Jovem Promessa do Ano’. A ANDDI-Portugal 
vê assim reconhecido o trabalho dos seus atletas, treina-
dores e dirigentes”, pode ler-se na nota desta associação.
Diana Torres, do Leixões Sport Clube, vice-campeã da 
Europa, medalha de prata nos 200m Costas e nos 4x50m 
Livres e com o recorde da Europa de Júnior 50m Costas, 
100m Costas, 200m Costas e 50m Livres, enfrentava 
concorrência feroz entre os restantes nomeados: Diogo 
Lopes (canoagem), Bruma (futebol), Teresa Bonvalot 
(surf) e Frederico Silva (ténis).
Na área do desporto para pessoas com deficiência, esta-
vam também nomeados, na categoria de “Treinador do 
Ano”, José Costa Pereira, e Maria Graça Fernandes para 
o prémio de “Atleta Feminina do Ano”.

Maria Graça Fernandes, do Clube Gaia, conquistou a 
medalha de bronze para Portugal no 6.º Campeonato do 
Mundo de Atletismo IPC, que decorreu em Lyon, dia 28 
de julho. Conquistou, ainda, a medalha na prova de salto 
em comprimento T37/38 com a marca de 4,27m, reali-
zando a sua melhor marca pessoal em provas sanciona-
das pelo IPC. Na categoria de “Melhor Atleta Feminina” 
acabou por perder o galardão para a Sara Moreira, 
campeã da Europa de 3.000 metros de pista coberta.
Quanto ao treinador José Costa Pereira, que saiu ven-
cido pelo treinador José Poeira (ciclismo), conta no seu 
currículo com os títulos de campeão do Mundo Equipas 
Atletismo INAS, campeão da Europa Equipas Atletismo 
em Pista Coberta INAS, campeão do Mundo Equipas 
Meia-Maratona INAS e campeão da Europa Atletismo 
IAADS. De referir que também conquistou duas medal-
has de bronze no Campeonato do Mundo de Atletismo 
IPC: Salto em Comprimento Masculino T20 e Salto em 
Comprimento Feminino T37/38.
Os prémios foram atribuídos após uma votação que 
compreendeu as escolhas do público, por via eletrónica, 
e dos presentes na gala.
Rui Costa, campeão do Mundo de estrada, foi eleito pela 
segunda vez consecutiva como “Melhor Atleta Português 
do Ano”. O ciclista da Póvoa de Varzim competia com o 
futebolista Cristiano Ronaldo, com o tenista João Sousa 
e com os canoístas Emanuel Silva e Fernando Pimenta.
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Após onze etapas o Circuito “Todos Diferentes – Todos 
Iguais”, que se tinha iniciado em dezembro de 2012 
com uma prova no Parque da Cidade do Porto (sobre a 
qual a Plural&Singular deu nota na primeira edição da 
revista digital trimestral com a peça “Orientação – uma 
modalidade inclusiva”), terminou a 28 de setembro com 
uma prova no Hospital da Prelada, também na cidade 
portuense.
A prova realizada na Prelada integrava também o III 
Open Orientação de Precisão e o I Troféu TempO, 
organizados pelo Desporto Adaptado do Hospital da 
Prelada (DAHP) com o apoio do Grupo Desportivo 4 
Caminhos.
A novidade nesta iniciativa foi o facto de, pela primeira 
vez em Portugal, ter sido organizado um circuito de 
TempO, uma disciplina da Orientação de Precisão, não 
existindo variantes “aberta” e “paraolímpica” pois todos 

Atletas da classe aberta e da classe paralímpica competem em pé de igualdade. Quem não se desloca em cadeira 
de rodas é convidado a sentar-se e o mapa, o espaço, o horizonte, o desafio são vistos da mesma perspectiva. 
Quando o tempo é a única barreira para a vitória, sendo que o tempo é igual para todos…

A disciplina que nasce da Orientação de Precisão

É hora de apostar no TempO

Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas po ANDDI e DAHP

os atletas competem “em pé de igualdade”.
O TempO é uma disciplina que bebe a sua filosofia 
na Orientação de Precisão, ou seja também resulta 
da interpretação de um mapa e de um terreno. Mas 
enquanto na Precisão há uma gestão do tempo que 
é feita em função dos pontos todos e há um tempo 
alargado, no TempO cada estação tem um tempo limite, 
existindo, assim, a pressão acrescida sobre o atleta de ter 
de responder acertadamente no mais curto espaço de 
tempo.
A nova faceta é que, aos instrumentos de Orientação 
de Precisão habituais (mapa e bússola), foi adicionado 
um cronómetro, sendo que os atletas da Orientação de 
Precisão têm apenas alguns segundos para responder 
acertadamente sobre qual a baliza que está assinalada no 
mapa.



Nuno Pires (clube Ori-Estarreja) foi o vencedor da classe aberta, enquanto Ricardo Pinto (DAHP) 
venceu a classe paralímpica. Em segundo lugar na classe aberta ficou António Amador (Ori-Es-
tarreja) e em terceiro Nuno Rebelo (Ori-Estarreja). Júlio Guerra (DAHP) e Diana Coelho (DAHP) 
foram os vencedores, em segundo e terceiro lugares respetivamente, da paralímpica.
I Troféu TempO: 1.º - Nuno Pires (Ori-Estarreja); 2.º - Nuno Rebelo (Ori-Estarreja); 3.º - Ricardo 
Pinto (DAHP); 4.º - Aida Correia (Grupo Desportivo 4 Caminhos); 5.º - Júlio Guerra (DAHP); 6.º 
- Luís Machado (Trampolins de Santo Tirso). 
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Segundo um dos responsáveis do DAHP, Joaquim 
Margarido, o TempO “tecnicamente é uma prova mais 
fácil se nos abstrairmos da questão do tempo”, mas com 
a questão do tempo inerente “até se pode tornar mais 
difícil”. O responsável destacou que a disciplina TempO é 
“mais justa do ponto de vista da competição entre quem 
está numa cadeira de rodas e quem não está”.
“Porque quem participa se não está numa cadeira de 
rodas, senta-se numa cadeira. Portanto estão todos ao 
mesmo nível. Estão todos em pé de igualdade, coisa que 
na Precisão não acontece. Na precisão temos uma classe 
aberta e uma classe paralímpica e no TempO não há 
classes”, explicou.
Acrescente-se sobre esta disciplina, o TempO que 
pela primeira vez em Portugal foi praticada, que tem 
a particularidade de poder ser simulada em casa num 
computador. “Se tivermos uma imagem e um excerto 
do mapa, conseguimos fazer TempO em casa. O que faz 
com que os grandes campeões do mundo sejam pessoas 
muito jovens, o que é excelente para esta disciplina da 
Orientação de Precisão… Porque há aquela ideia de 
que a Precisão é para velhos ou para pessoas que nem 
andam e não… No TempO, os miúdos talvez por causa 
do computador, conseguem excelentes resultados”, 
acrescentou Margarido.
Investir na divulgação do TempO em Portugal, para 
além das vantagens de juntar várias gerações e de não 
separar atletas por classes, foi uma aposta do DAHP, 
através da prova realizada em setembro no Hospital 
da Prelada, com vista à preparação do Campeonato 
da Europa que se vai realizar em Palmela, em abril do 
próximo ano.
Organizado pela Federação Portuguesa de Orientação 
e pela Federação “mãe” de Orientação a nível 
internacional, o campeonato europeu vai incluir esta 
disciplina, o TempO, ou seja será um evento com a 

mesma forma do Campeonato do Mundo de Orientação 
de Precisão que já conta com provas de TempO.
“O DAHP dá, assim, o seu contributo ao preparar atletas 
da classe paralímpica. E dá contributo ao trazer para 
Portugal, pela primeira vez, uma prova de TempO. Hoje 
[28 de setembro] estiveram aqui [Hospital da Prelada] 
elementos da organização de Palmela a competir para 
ver como é. Quem não foi a um campeonato do Mundo, 
e estamos a falar apenas de três pessoas em Portugal que 
foram, nunca teve a experiência do TempO. Portanto 
tivemos a oportunidade de oferecer esta experiência a 
mais dez pessoas”, contou Joaquim Margarido.
Uma opinião partilhada por Nuno Pires que venceu, 
em simultâneo, o Circuito “Todos Diferentes – Todos 
Iguais” (classe aberta) e o I Troféu TempO. O atleta do 
DAHP considera que o TempO por ser uma “variante 
menos conhecida” deve merecer uma aposta mais 
“intensa”: “Quem sabe no Campeonato da Europa não 
surgem mais praticantes”, disse.
Nuno Pires destacou que “os desafios, na orientação de 
Precisão, que são colocados a atletas paralímpicos são os 
mesmos que são colocados a atletas sem qualquer tipo 
de deficiência”, e nisso o TempO é “ainda mais inclusivo 
e inovador” pela não existência de classes separadas.
O Circuito “Todos Diferentes – Todos Iguais” terminou 
registando a participação de oito dos emblemas mais 
representativos do panorama nacional. As etapas 
decorreram em concelhos diferentes.
Na época 2012/13, no total, juntaram-se entre 400 a 500 
pessoas, sendo que muitas nunca tinham tido contacto 
com a modalidade. 
Agora a ambição é maior… “Para a próxima época”, disse 
a organização, “é chegar aos mil”… E depois? “Aos cinco 
mil”… Quando não há barreiras para a inclusão, a meta 
nunca tem fim.

Um dos padrinhos da prova que decorreu na Prelada foi o campeão de vela adaptada 
Bento Amaral, que em agosto de 1994 sofreu um acidente no mar que o deixou tetra-
plégico. 
Sobre orientação, o também professor universitário e enólogo contou que “já tinha 
ouvido falar várias vezes mas nunca tinha estado presente”, considerando-o esta mo-
dalidade “importante” e “interessante”. 
“Assisti a uma prova que pareceu um bocadinho complicada e estiveram a explicar-me 
como é o funcionamento disto. Parece-me uma modalidade importante e interessante 
para pessoas com deficiência porque é ao ar livre e são provas em que a incapacidade 
não é muito penalizada. É um bom desafio para tirar as pessoas com deficiência de 
casa”, disse.
Bento Amaral é autor do livro “Sobreviver”, lançado em maio de 2013, sobre o qual 
comentou, à Plural&Singular, que o feedback recebido tem sido “positivo”: “Está a 
acontecer o que eu desejava, aquilo que era o objetivo do livro… Passar uma mensagem 
de ânimo e de esperança”.
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Ainda que a Orientação de Precisão, e 
desta vez com a disciplina TempO a dest-
acar-se, venha sendo “rainha”, o Circuito 
“Todos Diferentes – Todos Iguais” não 
estaria completo não fosse a modalidade 
de Orientação Adaptada, vocacionada a 
atletas com deficiência intelectual.
Foi o 1.º Campeonato Nacional de Ori-
entação Adaptada da ANDDI-Portugal 
(Associação Nacional de Desporto para a 
Deficiência Intelectual), onde ficaram a 
conhecer-se os primeiros campeões nacio-
nais numa modalidade que, até aqui, não 
tinha fins competitivos mas sim mais de 
“estímulo”.
Bruno Gaspar e Ana Oliveira, ambos do 
Clube Gaia, levaram a melhor sobre os 
seus mais diretos adversários. 
Bruno Gaspar conseguiu o pleno de res-
postas certas (10/10 em 7’07 minutos). 
Ficou empatado com os seus compan-
heiros de clube João Encarnação (9’02) e 
Domingos Oliveira (9’14), mas valeu-lhe a 
maior rapidez ao longo dos 700 metros do 
percurso.
Por sua vez, Ana Oliveira igualou os três 
atletas do pódio masculino com um pleno 
de respostas corretas (10/10 em 12’18 
minutos). Paula Santos e Graça Fernandes, 
também do Clube Gaia, foram mais rápi-
das que a vencedora, mas deram respostas 
erradas, ficando relegadas para a segunda 
e terceira posições.
Na Prelada estiveram quatro grupos de 
várias instituições, num total de cerca de 
duas dezenas de participantes na Orien-
tação Adaptada.

Também o campeão do Mundo K2 500, 
Emanuel Silva, apadrinhou a prova de 
orientação da Prelada. O canoísta contou 
que, por ter um colega que treina consigo 
BTT, o Diogo Machado, campeão nacional 
de orientação em BTT, já conhecia esta 
modalidade, considerando-a “uma forma 
de motivação”.
“Confesso que nunca tive oportunidade 
de experimentar, mas é de louvar um 
desporto que requer inteligência e con-
centração. Considero que é importante 
porque ajuda a sair do hospital ou de casa 
e dá-se oportunidade a que o desporto 
seja experimentado… São coisas novas 
e em contacto com a natureza por isso é 
bom. Desta forma é uma motivação para 
que continuem a sua vida. E a forma como 
os atletas de paralímpica interagem com 
os atletas da classe regular é fantástica”, 
disse Emanuel Silva.
Questionado sobre objetivos para o seu 
futuro, o canoísta adiantou estar a trabal-
har para “em 2014 melhorar os resultados 
de 2013, com uma vista mais alargada os 
Jogos Olímpicos de 2016”.



APD de Braga conquista “dobradinha”

A delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) 
sagrou-se, em junho, campeã nacional de basquetebol em cadeira de 
rodas, ao derrotar a equipa da APD de Leiria em três jogos de “play-off” 
na final.
O triunfo, no último jogo em Braga, foi por 60-30. Já tinha vencido em 
Leiria por 54-35 e 56-48. Assim, a formação minhota conquistou um 
resultado final de 3-0 não dando margem para dúvidas.
Tratou-se de uma “dobradinha” já que a equipa bracarense havia 
conquistado a Taça de Portugal.
São 14 os atletas que fazem parte da APD de Braga. Dois deles são 
convocados habituais da seleção nacional.
Além dos feitos da época 2012/13, a APD de Braga foi vice-campeã nas 
épocas 2010 e 2011 e finalista vencida em 2010 na Taça de Portugal, 
tendo ainda alcançado o 2.º lugar no Torneio Ibérico em 2012.

Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas por Freestyle Spirit – Susana Luzir
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Basquetebol em cadeira de rodas

Um “drible” de Portugal 
para Espanha…

Eis a história de Márcio Dias e Filipe Carneiro, agora ex-atletas da APD de Braga. Ambos vão “driblar” na 
“División de Honor” espanhola. E eis o olhar de um treinador experiente e apaixonado por uma modalidade 
que, com magia e com revelação, procura o reconhecimento merecido.

Márcio Dias e Filipe Carneiro são dois jogadores 
internacionais que se destacaram na Associação 
Portuguesa de Deficientes (APD) de Braga, atual 
campeã nacional de basquetebol em cadeira de rodas, 
um título inédito para esta instituição, que conseguiu 
mesmo uma “dobradinha” ao vencer, a par do campe-
onato, a Taça de Portugal da modalidade.
Ambos os atletas assinaram contratos profissionais 
e vão jogar no principal campeonato espanhol de 
basquetebol em cadeira de rodas: Márcio Dias (poste) 
vai para o Servigest Burgos, enquanto Filipe Carneiro 
(extremo/base) assinou contrato com o CD AMFIV, 
de Vigo. Os agora ex-jogadores da APD de Braga vão, 
desta forma, encontrar-se em Espanha mas como 
adversários, onde disputarão a “División de Honor” 
espanhola.
Tanto Márcio Dias como Filipe Carneiro são ainda 
atletas da seleção nacional de basquetebol de cadeira 
de rodas, que já esteve nos Jogos Paralímpicos de 
1972.

Portanto não é de estranhar que os atletas tenham 
chamado a atenção de “olheiros” internacionais. 
A Plural&Singular esteve à conversa com os jogadores 
de basquetebol em cadeira de rodas internacionais 
portugueses, bem como com o treinador da APD de 
Braga, Ricardo Vieira, técnico desta modalidade há 10 
anos.
“Confesso que numa primeira instância, foi um 
impacto complicado, pois queria muito que ambos 
continuassem em Braga”, confessou Ricardo Vieira, 
acerca dos convites que Márcio Dias e Filipe Carneiro 
receberam para assinarem contratos em Espanha.
A noção da realidade, ou seja a comparação entre os 
campeonatos português e espanhol, levaram o técnico 
a uma “análise mais ponderada” porque afinal, diz Ri-
cardo Vieira, “não se podia ficar triste” ao ver Márcio 
Dias e Filipe Carneiro a “cumprirem um sonho que 
foi fruto do trabalho desenvolvido ao longo não só do 
último ano mas ao longo dos últimos anos”.
Agora a equipa técnica da APD de Braga, bem como 
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patrocinadores, direção e fãs da modalidade prom-
etem seguir “com expetativa” as carreiras destes jovens 
atletas.
“Resta-nos desejar que voos mais altos consigam, pois 
seria sinal de trabalho desenvolvido com excelência 
em Braga”, disse Ricardo Vieira.
Como melhores momentos dos agora jogadores do 
campeonato espanhol, o treinador destaca a final da 
Taça de Portugal onde Márcio Dias conseguiu um to-
tal de 32 pontos que embalaram a equipa do Minho, a 
perder ao intervalo por sete pontos de diferença, para 
a sua primeira conquista nacional.
A evolução “gradual” de Filipe Carneiro é outro 
destaque de Ricardo Vieira que lembra que no seg-
undo jogo da meia-final do campeonato, este jogador 
tinha a tarefa de travar um dos melhores bases por-
tugueses de sempre, tendo conseguido fazê-lo “com 
mestria”.
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Márcio Dias nas palavras do treina-
dor Ricardo Vieira: “O Márcio é um ser 
humano incrível com um coração fantás-
tico. Atleta profissional, sempre pronto 
a ajudar o próximo, que espalha magia 
dentro do campo, e que é um exem-
plo para os mais novos e para aqueles 
que chegam de novo e começam esta 
aventura, pois quase todos dizem que 
gostariam de jogar como ele. Isso é ca-
risma”.

Filipe Carneiro nas palavras do 
treinador Ricardo Vieira: “O Filipe, 
com a sua timidez é mais reservado, 
mas é talvez o jogador que mais evo-
luiu nas minhas mãos. Grande sentido 
profissional que dá sempre tudo em 
cada lance, extremamente rápido apesar 
da sua deficiência, e possuidor de um 
Q.I elevadíssimo que qualquer treinador 
gostaria de ter ao seu dispor”.
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“Fui convidado por uma colega da minha freguesia 
a ir experimentar a modalidade e desde logo fiquei 
apaixonado” – é assim que Márcio Dias comenta a sua 
primeira ingressão pelo mundo do basquetebol em 
cadeira de rodas. 
O atleta, de 33 anos, que tem distrofia dos membros 
inferiores desde a nascença, iniciou-se no ADM Barce-
los e já conta no seu currículo com duas passagens pela 
Seleção nacional (2002 e 2005).
Chegar a uma final dos Paraolímpicos ao serviço da 
turma das Quinas é exatamente o grande sonho deste 
internacional português que descreve o basquetebol em 
cadeira de rodas “quase como o ar” que respira: “É das 
coisas que mais gosto de fazer na vida”.
Márcio Dias já praticou atletismo em cadeira de rodas 
mas, mais ou menos em 2005, decidiu dedicar-se ao 
basquetebol em exclusivo. A assinatura de contrato com 
Servigest Burgos é, assim, fruto de muita dedicação e 
paixão.
Questionado sobre como recebeu o convite para rumar 
a Espanha, Márcio Dias conta que “no momento” ficou 
“muito feliz e sem saber o que dizer”. Mas antes de assi-
nar contrato, Márcio Dias ainda foi conhecer as insta-
lações e as condições do clube espanhol, afinal tratava-
se, como descreveu à Plural&Singular, de “uma mudança 
de vida, quase uma aventura”.
Estava preocupado, nervoso, receoso? “Não, quando 
gostamos muito de uma coisa conseguimos superar 
todas as dificuldades, como por exemplo, a distância da 
família, dos amigos, o viver numa cidade nova. Mas isto 
tudo ficou mais fácil pois tenho um amigo em Burgos e 
então ele foi, no início, o meu suporte porque me ajudou 
com a adaptação as esta nova cidade e esta nova rotina”, 
descreveu.
Márcio Dias tem, no universo do basquetebol em ca-
deira de rodas, a alcunha de “Mágico”. Tudo começou 
com uma brincadeira entre amigos e o nome, segundo 
o jogador, deve-se à facilidade, aparente, com que joga: 
“Tenho de dar seguimento às jogadas que as vezes 
parecem mágicas”, explicou.
Como jogador da seleção nacional, Márcio Dias recorda 
momentos “marcantes” e classifica o vestir da camisola 
lusa como “um orgulho”. O momento em que cantou, 
pela primeira vez, o hino nacional diz ter “bem guar-
dado na mente” como um dos “melhores momentos” 
que já viveu.

Começou a praticar desporto em 2009, quando um 
jogador de Braga e também dirigente do clube, Eduardo 
Gomes, o convidou para assistir a um treino. Ao início 
era só “para ver se gostava”. Agora sabe que além de 
gostar, se apaixonou.
Filipe Carneiro tem 22 anos e é natural de Vila Nova de 
Famalicão. Conta que tem espinha bífida, o que impossi-
bilita a formação das ancas e de se deslocar de forma dita 
normal, daí que se tenha imposto na modalidade como 
uma “revelação”.
“Esta modalidade é muito especial para mim. É das pou-
cas modalidades paralímpicas que pratiquei e continuo a 
praticar a par do atletismo. O basquetebol, considero eu, 
é o ‘Desporto Rei’ no que diz respeito a desportos para 
deficientes motores”, conta Filipe Carneiro, adicionando 
que também já praticou andebol integrando a equipa 
de Braga que também já conta com o título de campeã 
nacional e com a Taça de Portugal.
O interesse do CD AMFIV já era antigo. Os contactos 
datam de novembro/dezembro de 2012. Mas o internac-
ional português ainda não tinha concluído os estudos 
(tirou o curso profissional de Multimédia em Santo 
Tirso e depois ingressou na Universidade na Maia) e 
preferiu adiar a aventura “também por respeito pela 
equipa de Braga” e pelo “sério” projeto da APD.
Mas esta época Filipe Carneiro já está a representar o 
emblema de Vigo, descrevendo esta mudança como 
“uma oportunidade de aprender mais” e “de ganhar 
experiência” num campeonato “forte”: “Quando soube 
da notícia fiquei muito orgulhoso porque finalmente o 
meu trabalho em Portugal foi reconhecido. Fiquei muito 
entusiasmado. É um bom desafio para mim”.
Ansioso, expectante, impaciente? “Sim estava bastante 
ansioso e temia a mudança de ambiente. E nas primeiras 
semanas foi-me um pouco difícil habituar a uma nova 
rotina, novas pessoas e nova cidade e estar longe da 
família. Ainda me custa um pouco, mas penso que com 
o tempo sentir-me-ei em ‘casa’”, concluiu.
Sobre o futuro, Filipe Carneiro diz querer “chegar ao 
mais alto nível possível, seja em Portugal, Espanha ou 
noutro país qualquer”.
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Quem é o Márcio Dias? 
O “Mágico”…

Quem é o Filipe Carneiro? 
A “Revelação”…



Apoios e Visibilidade
Apesar de ser descrita como uma modalidade “rainha” no universo do desporto paralímpico para atletas que se 
deslocam em cadeira de rodas, o basquetebol em Portugal ainda sofre com falta de apoios e falta de visibilidade.
O treinador da APD de Braga, Ricardo Vieira, diz mesmo que nota “falta de interesse por qualquer tipo de de-
sporto adaptado” e dá o exemplo das “inúmeras medalhas olímpicas, mundiais e europeias” na área de despor-
to adaptado que normalmente só têm destaque “em modo de flash”.
“A APD Braga tem mesmo o único atleta português a vencer duas medalhas em dois campeonatos da europa 
diferentes, o João Correia [treinador-adjunto]. A APD Braga pode dar-se ao luxo de ter sido a primeira equipa 
nacional a transmitir ao vivo todos os jogos da final assim como o segundo jogo da meia-final através da TV 
do Minho, permitindo assim àqueles que não se puderam deslocar aos pavilhões disfrutar dos jogos”, conta o 
treinador, mas esta realidade não é igual em outras equipas e instituições.
Ricardo Vieira ressalva que “felizmente e fruto do apoio de algumas empresas privadas” a APD de Braga tem 
garantido alguns apoios e avança com o nome de João Correia como “o maior dinamizador e angariador”, aliás o 
nome do treinador-adjunto também é citado pelos atletas.
“Conseguimos atingir um patamar confortável ano após ano, fruto de vários apoios que o João Correia con-
seguiu e tem vindo a conseguir. No entanto estamos a falar de uma modalidade em que cadeiras mais baratas 
custam cerca de 2.500 euros cada. A sua conservação é caríssima. São necessárias bolas, equipamentos, pavil-
hão, arbitragens, deslocação de atletas para o local dos treinos e jogos, dormidas, alimentação… Tudo isso tem 
um custo elevadíssimo para a maioria das instituições. O nosso desejo é sem dúvida que todas as instituições 
tivessem apoio suficiente para participar nas provas nacionais. Infelizmente não se goza dos apoios necessários 
para crescer, pelo contrário”, lamentou.
Também Márcio Dias fala em “debilidades” nesta área, reiterando, no entanto, a nota de que a APD de Braga “é 
a equipa que tem mais apoios”, explicando-se também assim o sucesso no final da época. “É claro que se todas 
as equipas tivessem o patrocínio necessário, esta modalidade tinha um crescimento maior e tinha outro impacto 
na sociedade”, acrescentou o agora jogador do Servigest Burgos.
Já Filipe Carneiro fala mesmo em “grande falta de reconhecimento não apenas pela comunicação social, mas 
também por parte das autarquias”. O atleta do CD AMFI Vigo conta que a equipa da APD de Braga sempre 
dedicou “bastante tempo a divulgar esta modalidade, desde os jornais locais a outros mais conhecidos nacional-
mente e também por outros meios”. Este esforço traduziu-se no “privilégio” de notar que existe reconhecimento 
por parte das pessoas que rodeiam a APD de Braga, faltando isso a “muitas outras equipas”.
“Não podemos ter sucesso neste desporto se não houver reconhecimento a nível nacional, ou seja há que 
continuar a trabalhar para o conseguir, apesar de muita coisa ainda ser ignorada. Todos os apoios que consegui-
mos para a equipa foram muito por mérito coletivo e também do João Correia, treinador adjunto e técnico de 
marketing e relações públicas da equipa”, completou Filipe Carneiro.

Ricardo Vieira foi jogador de bas-
quetebol até aos 16 anos, mas teve 
de abandonar a competição devido a 
uma lesão. Dedicou-se, então, à arbi-
tragem de basquetebol convencional. 
Posteriormente, em 2001, tirou o 
curso de treinador de basquetebol 
em cadeira de rodas.
A ideia começou a florescer depois 
de um “infortúnio” que ocorreu na 
sua família com um irmão a sofrer 
uma paraplegia que obrigou à “mu-
dança de vontades”, conforme con-
tou o treinador, à Plural&Singular: 
“Fui procurar algo novo. Algo que 
pudesse de certo modo ajudar a 
inclusão do meu irmão através do 
desporto adaptado”.
Rendido a esta modalidade e muito 
dedicado à APD de Braga, Ricardo 
Vieira tem um sonho: criar uma 
escola de formação, para jovens e 
adultos com deficiência.
“Assim usaríamos o desporto adap-
tado de uma maneira mais inter-
ventiva, social e profissionalizante. 
Pois hoje existem escolinhas de 
futebol em todo lado que permitem 
que crianças e jovens iniciem várias 
práticas desportivas, tirando-os de 
maus caminhos. As pessoas com 
deficiência, sejam crianças ou adul-
tos, necessitam de igual modo de 
desporto. Por si só faz bem à saúde. 
Poderá ter uma vertente terapêutica, 
social, cognitiva e desportiva, tendo 
assim oportunidade de igualdade 
ainda que numa atividade despor-
tiva adaptada. Formaríamos seres 
humanos mais completos e mais 
capazes de certeza, assim como po-
tenciais Marcio’s e Filipe’s que pode-
riam cumprir os seus sonhos como 
atletas de competição internacion-
ais”, descreveu, com entusiasmo, o 
treinador.
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5 
perguntas a 

Nelson Lopes
O nadador paralímpico, que competiu nos Jogos de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, foi eleito, 
em outubro, presidente da Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP) do Comité Paralímpico de Portugal 
(CPP). A Plural&Singular esteve à conversa com Nelson Lopes e ficou a conhecer os seus objetivos 
para o ciclo 2013/16.
Texto: Paula Fernandes Teixeira
Foto: Gentilmente cedidas por Nelson Lopes

P&S – Quais são os seus principais objetivos como 
presidente da CAP do CPP?
NL – O meu objetivo principal é aproximar os atletas 
do CPP. Devido ao facto de, no ciclo anterior a Comis-
são de Atletas Paralímpicos não ter conseguido exercer 
o seu mandato nas melhores condições, assistiu-se a um 
afastamento entre os atletas e o CPP. O meu objetivo é 
reaproximar estas entidades.
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Plural&Singular (P&S) – Porque resolveu assumir a 
Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP)?
Nelson Lopes (NL) – A Comissão de Atletas Par-
alímpicos é a “voz” de todos os atletas paralímpicos e é 
bastante importante que essa voz seja ouvida nos órgãos 
de gestão do Comité Paralímpico de Portugal (CPP). 
Como tal decidi avançar para este projeto com o intuito 
de poder transmitir as opiniões e pontos de vista dos 
atletas, nos órgãos de gestão do CPP.

P&S – Vai trabalhar com o Firmino Baptista e o Nuno 
Alves (atletismo), com o lutador Hugo Passos e com a 
nadadora Susana Lourenço…
NL – O Firmino Baptista, o Nuno Alves, o Hugo Passos 
e a Susana Lourenço são atletas, que tal como eu, se can-
didataram nas últimas eleições. Acharam que estava na 
hora de contribuírem com a sua experiência em prol do 
desporto adaptado. E eu estou muito satisfeito de poder 
contar com eles neste projeto e creio que irão trazer 
muita qualidade à missão que temos em mãos.

P&S – Considera que a sua experiência em Jogos 
Paralímpicos, bem como a sua licenciatura em Gestão 
Desportiva podem contribuir para o seu projeto na 
CAP?
NL – Eu julgo que as experiências que já vivi, enquanto 
atleta e a minha formação académica poderão ser mais-
valias para este projecto. É essa a minha esperança.

P&S – Acha que o desporto paralímpico e adaptado, 
o desporto praticado por pessoas com algum tipo de 
deficiência é devidamente valorizado e apoiado em 
Portugal?
NL – Julgo que nestes últimos anos, temos vindo a as-
sistir a um aumento do reconhecimento e valorização 
dos atletas paralímpicos, por parte da sociedade portu-
guesa na sua generalidade. Ao nível do apoio, apesar dos 
esforços que têm sido feitos, nomeadamente pelo CPP e 
pelo Governo, ainda se regista uma grande diferença en-
tre os apoios concedidos a atletas paralímpicos e atletas 
olímpicos. Diferença essa que está a travar o desenvolvi-
mento do desporto paralímpico em Portugal e, conse-
quentemente, a fazer-nos perder competitividade a nível 
internacional.

BI
Nome Nelson Lopes
Idade: 35
Clube: Colégio Vasco da Gama
Naturalidade: Parede
Residência: São Domingos de Rana
Tipo de deficiência: Sequelas de 
Poliomielite

MAIS SOBRE A CAP 
A CAP é um membro ordinário do CPP e 
tem direito a voto na Assembleia Plenária 
do organismo.
Podem integrar a CAP os atletas no ativo 
que participaram em Jogos Paralímpicos, 
Surdolímpicos, e Global Games e os atletas 
retirados, mas não após o termo da terceira 
olimpíada posterior aos últimos Jogos em 
que tenham participado.
São atribuições da CAP a análise das cir-
cunstâncias que envolvem e condicionam 
o treino e a competição dos atletas par-
alímpicos, ou no percurso paralímpico, e a 
apresentação de propostas para a sua mel-
horia ao Comité Paralímpico de Portugal, 
assim como a participação na formulação 
do Regulamento de Participação nos Jogos 
Paralímpicos.
No anterior ciclo paralímpico, 2009/12, o 
atleta surdolímpico Hugo Passos foi eleito o 
primeiro presidente da CAP, tendo acabado 
por abandonar o cargo no final de 2010 o 
que significa que esta estrutura não existia 
desde essa altura.
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Tem as hastes de uma gaiola sobre si, mas asas em forma de remos... É a única atleta com paralisia cerebral 
em Portugal com coragem para atravessar o mar de Peniche às Berlengas num kayak de dois lugares mas 
promete que em 2014 a aventura será num de apenas um lugar... “Única”, “fora do vulgar”, “com capacidades 
de superação que nem pessoas sem deficiência conhecem”… Eis a Carla Ferreira! Por Paula Fernandes 
Teixeira

Aparentemente Carla Ferreira tem um corpo frágil. São 
pouco mais de 30 quilos distribuídos por 1,45 metros 
de altura. “Mas a Carla rema forte”, descrevem muitos 
dos atletas, amigos, familiares e treinadores que com ela 
convivem. 
Com paralisia cerebral, Carla Ferreira é campeã em 
canoagem adaptada. Segundo o seu treinador, Ivo Quen-
dera, a Carla “não é a única atleta com paralisia cerebral 
que faz canoagem no mundo”, mas a nota de destaque 
vai para o facto de ser “atualmente a única que já com-
petiu em provas internacionais e com bons resultados”. E 
sim! Carla Ferreira é a única em Portugal com este tipo 
de deficiência a competir nesta modalidade.
“A Carla é uma mulher fora do vulgar. Não pela de-
ficiência que apresenta, mas pela força de vontade e 
pelo querer superar as dificuldades. Muitas pessoas 
sem deficiência não têm esta capacidade”, disse, à 
Plural&Singular, Ivo Quendera.
O treinador de Carla Ferreira associa o estado desta atle-
ta como o de estar fechada “numa gaiola com as hastes 
em cima”, mas com “uma cabeça com asas para voar”. É 
que, conta Ivo Quendera, a Carla é “uma mulher com 
100% da sua capacidade cognitiva ativa” que foi traída 
pela sua motricidade que “não consegue acompanhar 
os tais 100% de capacidades”. Daí a ideia de gaiola… As 
grades não a deixam ter motricidade fina mas a cabeça 
tem asas…
Na época desportiva 2012, Carla Ferreira, juntamente 
com Norberto Mourão (biamputado), sagraram-se 
Campeões Nacionais de Paracanoagem. Mais um título 
a somar a outros conquistados num total de mais de 12 
anos de treino.
A oportunidade de experimentar a canoagem adaptada 
surgiu após uma abordagem de Ivo Quendera a Carla 
Ferreira numa aula na piscina onde a atleta tentava 
atenuar os efeitos da paralisia cerebral.

Depois da apreensão inicial, Carla Ferreira aceitou o de-
safio e foi “amor à primeira vista”… Em 2007 a Carla foi 
aos Regionais. Em 2009 já estava nos Nacionais. “Nunca 
mais larguei a pagaia até aos dias de hoje”, contou, à 
Plural&Singular, a atleta do Clube Atlético do Montijo 
considerado o maior representante quantitativo e quali-
tativo de canoístas com deficiência em treino e com-
petição, apesar de alguns dos elementos da equipa não 
apresentarem intenções de se dedicarem ao rendimento.
Além do pioneirismo que protagoniza na canoagem 
adaptada, estando a “desbravar” um terreno ainda muito 
pouco explorado e levado em conta pelos dirigentes de-
sportivos nacionais, Carla Ferreira já tinha sido pioneira 
no remo adaptado, modalidade que a fez “desabrochar 
da insegurança que sentia” devido à sua condição física.
Por amor ao remo e, conforme contou à nossa revista, 

Campeã em canoagem adaptada

Carla Ferreira – A guerreira!

PERFILPERFIL
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Carla Ferreira numa dada altura foi pressionada a ter 
de se deslocar três dias por semana da margem sul para 
Lisboa porque deixaram de existir condições do lado do 
Tejo onde praticava.
“Imaginem uma pessoa habituada a ser protegida. Habit-
uada a ter um táxi para a ir levar e buscar à escola com 
família, amigos e auxiliares que andavam comigo ‘ao 
colo’… De um dia para o outro conheci um técnico que 
me disse: “Eu não te vou mais buscar a casa sabes onde 
é o clube as portas estão abertas tens duas perninhas, 
uma excelente cabecinha. Desenrasca-te! Faz-te à vida!”, 
contou Carla Ferreira.
Um susto… Mas após seis meses, apesar de sentir todos 
os medos do mundo, Carla pediu à mãe para ligar ao 
treinador a dizer-lhe que ia ter com ele. Meteu-me 
num autocarro até aos barcos do Barreiro… Apanhou 
o barco… E estava do outro lado. “Consegui vencer os 
meus medos… Cheguei a Lisboa e tornei-me mais inde-
pendente”.  
Esta mudança veio permitir a Carla Ferreira ser integra-
da no mercado de trabalho através da Câmara Municipal 
do Montijo. Trabalha nesta autarquia num projecto de 
desporto para pessoas com deficiência que se chama 
“INCLUIR +”.
Ora e já falamos da canoagem e do remo mas esta atleta 
também deu e dá cartas em outros desportos… Jogou 
boccia como federada. Mergulha com a DDI Portugal. 
E foi convidada por Nuno Pereira, um jovem atleta que 
já fez uma expedição pela costa portuguesa de kayak e 
está a preparar uma Volta Ibéria, para o acompanhar em 
parte do percurso… “A minha função será dar-lhe apoio 
e força nos momentos de maior fragilidade. Partirei 
com toda a equipa do rio Tejo em direcção ao mar e 
farei algumas das etapas da volta ao lado do Nuno nas 
alturas que ele mais precisar de uma força”. E em 2014 
é expectável que Carla Ferreira consiga, com a empresa 
de turismo e aventura Turnauga, fazer a travessia das 
Berlengas (já fez esta travessia mas num kayak de dois 
lugares), também com o apoio da Sipre, uma marca de 
kayaks.  

PERFIL PERFIL

“Superar os limites é o que é a Carla”, diz Ivo Quendera 
com o desabafo “superar limites e até demais”. Porquê? 
“Ao ponto de se magoar e de se maltratar. Os treinos, o 
muito empenho que coloca em tudo, fizeram com que 
conseguisse superar-se e superar a sua postura, melhorar 
as suas capacidades… Mas também cometeu excessos. 
A luta da Carla não conhece limites. Já fez uma ou outra 
asneira na postura das ancas… Isto não lhe retira mérito 
como mulher, só lhe acrescenta mérito como atleta”, 
descreveu o treinador.
Ivo Quendera considera que a Carla é “uma pessoa que 
nasceu com deficiência mas ao fim ao cabo é o mesmo 
que ter nascido sem ela e tê-la adquirido”, porque, refere 
o técnico, a Carla “tem consciência do que seria a Carla 
sem deficiência, ela sabe os passos, ela percebe os movi-
mentos, mas é o corpo dela que não lhe obedece”.
Carla Ferreira treina e já competiu, em canoagem, com 
atletas sem qualquer tipo de deficiência, sendo, no 
entanto, mais comum que partilhe o rio com remadores 
amputados ou com poliomielite ou outros tipos de defi-
ciência. 
Assim, pode dizer-se, aliás como Ivo Quendera referiu 
isso mesmo à Plural&Singular, que esta atleta do Mon-
tijo “ultrapassa dificuldades que pessoas sem deficiência 
não ultrapassam e ultrapassa dificuldades a competir, 
que outras pessoas ultrapassam mas sem índole com-
petitiva porque a competir talvez não ultrapassassem”.
O cenário de motivação, de exigência, de superação e 
de inspiração é este! E o que falta para além de recon-
hecimento? Que sejam criadas condições para que Carla 
Ferreira, bem como outros atletas com caraterísticas 
semelhantes, possam continuar a treinar, continuar a 
fazer magia dentro do rio, continuar a levar longe as 
cores de Portugal com as suas conquistas, a começar pela 
mudança de algumas regras… 
É que atualmente a única canoísta nacional com parali-
sia cerebral não pode marcar presença, em representação 
da Seleção, em campeonatos do Mundo devido à falta de 
escalão para pessoas com este tipo de deficiência e deix-
ou de existir o pontão que permita ao Clube Atlético do 
Montijo levar canoístas à água com mais regularidade.

BI
NOME: Carla Ferreira
IDADE: 43
CLUBE: CA Montijo
PROFISSÃO: funcionária Divisão de Despor-
to da CM do Montijo
RESIDÊNCIA: Moita
MODALIDADE: Canoagem Adaptada 
TIPO DE DEFICIÊNCIA: Paralisia cerebral““A canoagem revolucionou 

a minha vida. Sou mais ativa… 
Sou mais comunicativa… Sou 

mais sociável… Sou mais tudo!”, 
Carla Ferreira
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CARLA FERREIRA EM DISCURSO DIRETO

Plural&Singular (P&S) – Porque é que esta modali-
dade é especial para si?
Carla Ferreira (CF) – Porque me permite estar em 
contacto com a natureza e com atletas normais sem estar 
fechada dentro de quatro paredes ou estar a praticar uma 
modalidade que inclua apenas pessoas com deficiência. 
O objetivo aqui não passa por obter títulos e méritos 
mas mostrar aos jovens que independentemente do tipo 
de lesão podemos estar integrados e fazer as mesmas 
coisas mesmo que seja de maneira diferente. Este tipo de 
ações faz com que se venha a desmitificar medos… No 
fim de contas todos temos uma imperfeição ou limi-
tação…
     
P&S – É campeã nacional de canoagem adaptada. 
Acha que em Portugal é dado o reconhecimento mere-
cido a esta modalidade?
CF – Portugal esforça-se por apoiar os atletas da cano-
agem adaptada. Tenho pena é que a nível mundial e 
nacional não se criem condições para que atletas com 
paralisia cerebral possam ser reconhecidos e possam 
competir como os outros atletas com lesões físicas. 
Nesse campo está tudo por fazer porque trabalhar com 
pessoas com paralisia cerebral exige um esforço e uma 
dedicação muito maiores por parte de técnicos, país 
e acompanhantes. Mas acho que se houver vontade e 
alguém que queira dar esse passo seria uma área interes-
sante para ser trabalhada. 

PERFIL PERFIL

P&S – Já representou Portugal em torneios internac-
ionais…
CF – Foi um orgulho muito grande poder representar o 
país e ser reconhecida e ser um exemplo de inspiração 
para atletas de outros países. 

P&S – Sente que pode ser um exemplo para os mais 
novos ou para pessoas com caraterísticas semelhantes 
às suas? Serve de inspiração a muitos novos atletas e a 
famílias…
CF – Quando se nasce com paralisia cerebral ou um pai 
que tenha um filho com esta limitação a primeira coisa 
que se pensa é eu não consigo ou aquilo. Isso é perigoso. 
Por experiência própria nunca devemos dizer a palavra 
‘não’ sem experimentar. Pode não dar a primeira vez, 
nem à segunda, mas com muita persistência chegamos 
lá. Isto parece bizarro mas eu que nem de pé me punha 
numa piscina e aos 42 anos aprendi a nadar costas e é 
a minha garra a minha luta que servirá de exemplo a 
outras pessoas com o mesmo tipo de lesões. Existem 
adaptações consoante a gravidade da lesão por isso 
todos podemos fazer o que quer que seja. Se a criança ou 
jovem não consegue sozinho vai um técnico com ele. Há 
solução para tudo desde que haja vontade.

P&S – Qual o seu objetivo máximo nesta modalidade?
CF – O meu principal objetivo nesta modalidade é abrir 
portas para que outras crianças e jovens com paralisia 
cerebral a possam praticar seja por competição ou sim-
plesmente como terapia e diversão. 

Além de Ivo Quendera, o adjetivo de “guer-
reira” e a descrição sobre a tal “super-mul-
her” foram apontados em outros testemu-
nhos recolhidos pela Plural&Singular…

“Descrever a Carla é como descrever um 
sonho, algo muito bom. Uma doçura de 
pessoa que nos encanta com o seu enorme 
coração. Conheci a Carla pela Comunicação 
Social. Fiquei deslumbrado pela sua força 
de vontade e dedicação ao desporto e à 
canoagem. É uma guerreira e como todos 
os guerreiros também tem as suas der-
rotas, mas depois renasce e vai à luta na 
conquista dos seus objetivos! Como mulher 
surpreende tudo e todos. Um dia quando 
menos esperava aquela ‘menina’ apareceu 
a escrever para mim a dizer que me vinha 
dar apoio, eu não queria acreditar no que 
estava a ler, a Carla para além de lutadora 
e de conter uma força de super-mulher, 
era generosa ao ponto de estar sempre a 
querer ajudar mesmo sem me conhecer! 
A grande verdade é que hoje não só é uma 
grande amiga, como também é um braço 
direito que tenho nos meus projetos!” – 
Nuno Pereira, canoísta da Volta Ibérica

“A Carla Ferreira é um 
ícone na canoagem portuguesa, 

modalidade à qual não gosto 
de chamar ‘adaptada’ porque 

canoagem é canoagem. Podem 
chamar ‘canoagem de inclusão’ 
se preferirem…”, Ivo Quendera

“Carla Ferreira! O que posso dizer dela? 
Que é uma inspiração para qualquer pes-
soa. Atleta esforçada com um sorriso con-
tagiante. Um modelo de vida... Devíamos, 
mais vezes, olhar para o exemplo da Carla 
quando nos queixamos no nosso dia-a-dia. 
Não consigo ver a Carla Ferreira como a 
pessoa com paralisia cerebral. Vejo a Carla 
Ferreira como mais uma portuguesa so-
bejamente aproveitada. Além de atleta, 
é uma poetisa nata e uma artista plástica 
com uma imaginação sem fim. A nossa 
sociedade continua a não estar preparada 
para pessoas como a Carla e perde tanto 
por isso. Lembro-me de histórias que ela 
conta em relação ao período em que pas-
sou na escola, episódio com autocarros e 
outros que me fazem pensar onde está a 
igualdade de direitos e a inclusão que tanto 
falamos? E, mesmo assim, ela segue em 
frente, se não vai de carro vai a pé... E as-
sim atinge as suas metas. Teimosa, justa, e 
perseverante, são qualidades que na Carla 
a têm feito derrubar barreiras. Lamento, 
por vezes, não conseguir estar mais tempo 
com ela pois cada vez que estamos juntas 
ela tem uma nova surpresa. Numa só frase 
diria que a Carla é uma caixinha de música 
que nos encanta cada vez que a abrimos” – 
Vanda Pinto, responsável da DDI Portugal
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Os tempos que se aproximam serão com a certeza 
uma etapa especialmente difícil que confrontará a 
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com deficiência externa e internamente.
A escassez de recursos financeiros, no desporto 
e ainda noutras áreas setoriais que se relacionam 
com o desporto, como o ensino, a solidariedade 
social, a saúde, as autarquias, trará com certeza 
dificuldades acrescidas ao desenvolvimento da 
prática desportiva corrente.
Assim deverá ser moderada e ponderada, a 
participação em campeonatos da Europa do Mundo 
e a realização de eventos internacionais no país, sem 
no entanto deixar de cumprir com aquelas que são 
as exigências mínimas que o quadro competitivo 
nacional e internacional nos confronta para se 
conseguirem as qualificações para as modalidades 
que são da responsabilidade da Federação.
Pensamos também que as Associadas desta 
Federação, ANDDEMOT, ANDDI, ANDDVIS, 
LPDS, e PC-AND, terão um papel decisivo no 
reforço do papel Federativo, unindo-se para que a 
capacidade negocial da FPDD com Tutela e demais 

entidades, apresente uma robustez que secunde 
as linhas orientadoras para a época desportiva 
2013/2014 
Os atletas, treinadores, clubes e demais agentes, 
que intervêm no terreno e que são muito da razão 
da existência desta Federação, partilharão por 
certo o todo as dificuldades, conservando a atitude 
proactiva e construtiva, que ao longo dos anos têm 
permitido afirmar esta forma de desporto cada 
vez mais reconhecida como prática dinamizadora 
global e ecológica de afirmação social.
 O grande desafio que será encontrar formas e 
estratégias para inverter a perda de praticantes 
nas mais diversas modalidades e segmentos por 
deficiência, descobrindo novas formas de interação, 
de comunicação com público e em particular com 
o restante universo desportivo, capazes de atrair 
novos potenciais praticantes, ajudando a consolidar 
as modalidades âncora, bem como a busca de 
outros desportos e atividades que continuem a 
promover a ideia base da prática desportiva para 
todos.
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Constituído em 1995, o Plural | Nú-
cleo de Dança Contemporânea tem 
como principal objetivo a pesqui-
sa, formação e criação artística no 
domínio da dança contemporânea, 
promovendo a integração e inter-
ação de intérpretes com e sem al-
terações na funcionalidade, numa 
abordagem multicultural e pluridis-
ciplinar do movimento.
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Quer sejam clientes da Fundação Liga, quer não sejam. Quer sejam pessoas com deficiência, quer não se-
jam. Quer tenham dotes artísticos, quer não tenham. O convite para participar nas iniciativas promovidas 
pela Casa das Artes é extensível a TODOS.

Casa das Artes: onde TODOS 
são artistas

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas  pela Fundação Liga

Casa Das Artes: de portas abertas para a arte
Em dezembro, dia 14, o auditório da Escola Secundária 
de Camões, em Lisboa, recebe a estreia de um espetáculo 
de dança do Plural, o Núcleo de Dança Contemporânea 
da Casa das Artes da Fundação Liga. 
Também em dezembro, o Espaço Cultura AXA, no 
Parque das Nações, em Lisboa, exibe uma exposição co-
letiva do LIGARTE, o Atelier de Artes Plásticas da Casas 
das Artes da Fundação Liga.
Já só falta apresentar a galeria “O Corredor” e a área de 
educação e formação artísticas para se ficarem a con-
hecer os serviços disponibilizados pela Casa das Artes 
que começou a dar os primeiros passos nos anos (19)80 
com o objetivo de potenciar a intervenção no domínio 
das atividades recreativas e culturais. 
“O sucesso, desses primeiros passos, levou o Movimento 
Internacional Very Special Arts, fundado em 1974 nos 

Estados Unidos por Jean Kennedy Smith, a designar em 
1987, a instituição como sua representante em Portugal”, 
revela a coordenadora da Casa das Artes, Cristina Pas-
sos. 
Apesar dessa época marcar uma maior aposta no desen-
volvimento da criatividade e das artes, a verdade é que 
desde os primórdios da constituição da Liga Portuguesa 
dos Deficientes Motores em 1954, a atual Fundação 
LIGA, a educação pela arte foi sempre considerada uma 
estratégica pedagógica transversal a toda a intervenção 
da instituição. 
“A Fundação LIGA teve a oportunidade de ser pioneira 
nesta área, através da experimentação de novas me-
todologias que ainda hoje são diferenciadoras da nossa 
intervenção, particularmente ao nível das parcerias esta-
belecidas com entidades e profissionais da área artística”, 
defende a coordenadora da Casa das Artes.

CULTURA CULTURA

A lógica de trabalho em rede da Casa das Artes torna-se 
evidente nas parcerias, efetuadas ao nível do LIGARTE, 
com os artistas plásticos profissionais Artur Bual, João 
Duarte, Graça Morais, Fernando Aguiar, Lagoa Hen-
riques, Juan Soutullo, Roberto Chichorro, Urbano, 
Francisco Espinho, Victor Pi, José de Guimarães, Fátima 
Mendonça e Manuel Cargaleiro. 
Mas também com o PLURAL, quer seja pontual ou 
continuada, a cooperação na área da dança é tanto 
transnacional como nacional. O núcleo já trabalhou com 
a Amalgama Companhia de Dança (2003), a Companhia 
Nacional de Bailado/Teatro Camões (2004) e com vários 
países no âmbito dos apoios do Programa Cultura 2000, 
da Comissão Europeia. 
De destacar os trabalhos desenvolvidos graças à colabo-
ração anual com a Escola Superior de Dança do Instituto 
Politécnico de Lisboa envolvendo alunos finalistas e 
recém-licenciados na produção e apresentação conjunta 
de coreografias. “De que é exemplo a apresentação do es-
petáculo do PLURAL ‘Prêt-à-Porter’ no Centro Cultural 
de Belém (2012) ou o projeto de criação coreográfica 
‘DIVER.CIDADE’ atualmente em curso que terá a sua 
estreia já no próximo dia 13 de dezembro no Auditório 
Camões (Escola Secundária de Camões em Lisboa)”, 
refere Cristina Passos.
Estas parcerias, a que se somam as efetuadas com o 
tecido empresarial, servem também para sensibilizar o 
público em geral e a comunidade artística para o poten-
cial humano e artístico das pessoas com deficiência e da 
sua participação ativa nos palcos e fora deles.



Plural&Singular (P&S) - De que forma o trabalho efetuado contribui para a qualidade de vida das pes-
soas que colaboram com a Casa das Artes? 
Cristina Passos (CP) - Em termos avaliativos, estes vinte anos de atividade, têm constituído para muitos dos 
utilizadores deste espaço, uma excelente oportunidade de desenvolvimento pessoal, social e cultural. O forta-
lecimento da autoestima e confiança e a descoberta pessoal de novas competências são alguns dos resultados 
mais importantes do nosso trabalho. 
Em termos gerais e particularmente no caso das pessoas com deficiência, são aspetos decisivos para superar 
as dificuldades e potenciar os recursos internos de modo a alcançar uma maior satisfação com a vida. Fica-
nos a certeza de que na diversidade das suas intervenções, a Casa das Artes constitui-se como um espaço de 
acolhimento permanente das manifestações de cada pessoa na expressão da sua singularidade, como opor-
tunidade emancipadora, através do imaginário que cada artista cria e assume, como conquista individual de 
afirmação e autonomia, na construção do seu projeto de vida. 

P&S - A aposta da Casa das Artes é mais numa perspetiva artística ou terapêutica?
CP – A nossa perspetiva de intervenção é artística, especialmente ao nível do Plural _ Núcleo de Dança Con-
temporânea e do LIGARTE. No entanto, quando trabalhamos com este tipo de públicos, claro que existem 
também impactos numa perspetiva terapêutica e de desenvolvimento, no entanto os mesmos decorrem dos 
processos desenvolvidos e não são o nosso objetivo de intervenção, sendo esta a nossa abordagem.

P&S - Acredita na capacidade das pessoas com deficiência terem uma carreira artística e profissional?
CP – Esse é dos nossos objetivos a longo prazo para alguns dos clientes. Em termos formativos, já alcançaram 
as competências básicas para perspetivar esta atividade como uma escolha profissional, no entanto não tem 
sido viável à organização, disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários à concretização desta 
etapa, dado que estão vedados para quase todos, os percursos escolares que lhes permitiriam acrescentar ao 
talento nato, o conhecimento teórico e o domínio das técnicas. Apesar de difícil de alcançar, o atingir deste 
patamar seria extremamente importante para algumas destas pessoas, uma vez que por condicionalismos 
inerentes à sua situação, o acesso ao mercado de trabalho não é viável de outro modo, perpetuando-se desta 
forma a sua dependência. É decisivo neste processo, a existência de apoios de uma forma regular. Para isso 
alguns dos programas de financiamento vocacionados para a área artística, deveriam ser mais recetivos à 
participação destes públicos enquanto destinatários.
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Casa das Artes: de portas abertas para o mundo
Já lá vão 20 anos desde que a Casa das Artes se apre-
sentou como “um espaço de libertação, facilitador da 
comunicação e do reconhecimento social da pessoa na 
sua diversidade”. Uma forma de estar pioneira no con-
texto da intervenção pela arte que desde cedo deu frutos 
no desenvolvimento do potencial artístico dos clientes 
do Centro de Atividades Ocupacionais e da Escola de 
Produção e Formação Profissional da Fundação Liga e 
não só. “Existem alguns casos de clientes externos, que 
apenas frequentam as atividades artísticas”, refere Cris-
tina Passos. Mas há um senão “que condiciona esta par-
ticipação” e está relacionado com “o facto desta resposta 
não ser comparticipada” e, por isso, os custos têm que 
ser “suportados na totalidade pelos próprios clientes” ex-
ternos. “Seria decisivo para alargar a intervenção a mais 
pessoas, o apoio regular de mecenas nesta área”, confessa 
a coordenadora da Casa das Artes.
Aliás o mecenato é uma das parcerias estratégicas mais 
importantes desta valência da Fundação Liga e o tecido 
empresarial tem sido fundamental para patrocinar e co-
produzir os projetos desenvolvidos pela Casa das Artes e 
mostrá-los ao mundo.
Em Lisboa, as exposições saem frequentemente das qua-
tro paredes da galeria “O Corredor”, onde regularmente 
os artistas do LIGARTE expõem e vendem as suas obras, 
para abrilhantar outras paredes e assim chegar mais 
perto da comunidade em geral.
“Na área da dança, os diferentes espetáculos do PLU-
RAL produzidos pela CASA DAS ARTES também são 
apresentados, desde 1995, em diversos teatros, festivais e 
mostras a nível nacional”, revela Cristina Passos. Lisboa, 
Coimbra, Porto e Santa Maria da Feira são algumas 
cidades onde os bailarinos profissionais e não-profissio-
nais, com e sem deficiência foram aplaudidos e reconhe-
cidos pelo seu desempenho.
“Normalmente o feedback do público é muito positivo”, 
confirma a coordenadora da Casa das Artes.  “Numa 
perspetiva mais global, os resultados atingidos, per-
mitem-nos concluir, que contribuímos para o recon-
hecimento das pessoas com deficiência pela sociedade 
como titulares de direitos, potenciando a valorização da 
diversidade como valor acrescentado de uma sociedade 
plural”, conclui Cristina Passos.

CULTURA CULTURA

Em relação à intervenção na 
área das artes visuais, desde 
1994 que existe o LIGARTE, 
que, utilizando metodologias 
e estratégias específicas de 
adequação às funcionalidades 
individuais de cada cliente, 
promove a criação e divulgação 
de projetos desenvolvidos no 
domínio das artes plásticas. 
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Ponte de Lima abre portas ao 
CriArte

“Todos e cada um têm o direito e o dever de Criar, De-
senvolver, Partilhar, Cuidar da terra em que vivemos, 

da vida que possuímos... 
Cabe a Todos e qualquer um de Nós a importante 

tarefa de tornar o mundo que habitamos, num mundo 
melhor…. 

Partilhar a vida e requerer para todos, o pleno uso da 
cidadania, leva-nos a acreditar que a maior riqueza 
vem da diversidade”. Conceição Cunha, Diretora do 

Centro de Reabilitação de Ponte de Lima

Este projeto desenvolveu-se em torno de uma exposição 
coletiva apresentada na cerimónia de abertura, mas tam-
bém deu lugar, durante os seis dias, a workshops, ateliers 
ao vivo, espetáculos, concertos e até a uma concentração 
de bombos. 
Carla Castilho, da organização destaca desta 5.ª edição 
do CriArte a “exposição muito visitada e apreciada pelos 
visitantes e com 30 artistas a participar” e o “trabalho 
muito frutífero com os orientadores dos workshops, com 
a Academia de Música Fernandes Fão, com o Grupo Un-
has do Diabo, com Joana Reais, PL’Arte e com o Jardim 
Infantil da Santa Casa da Misericórdia”.
Esta iniciativa, que se realiza desde o ano 2000 em Ponte 
de Lima, reuniu todos os que têm em comum o interesse 
e o gosto pelo universo artístico na sua multiplicidade 
de saberes e tecnologias, proporcionando à comunidade 
experiências em diversas áreas de expressão com resulta-
dos muito positivos.  
O CriArte é aberto à comunidade em geral, por isso, o 
apelo à participação de TODOS é, segundo Carla Cas-
tilho, a grande aposta da organização na próxima edição 
do certame que se quer afirmar como um verdadeiro 
projeto inclusivo. 

CULTURA OPINIÃO

Sobre o Tempo e o Espaço…

Josélia Neves
Docente do Instituo 
Politécnico de Leiria

Na última edição escrevia sobre o tempo e o espaço, e 
discorria sobre os TEMPOS e os ESPAÇOS com que 
se fazem alguns percursos de leitura. Prometia, então, 
fazer agora uma nova reflexão em torno do percurso 
da fala… 
Esta será uma proposta estranha, pois todo o ato de 
fala se caracteriza no aqui e agora de cada realização 
concreta. Diz o povo no paradoxal acervo de ditos 
populares que “palavras, leva-as o vento” e que “pala-
vra falada, jamais retirada”. Se, por um lado se reforça 
o imediatismo quasi-efémero da fala, por outro, con-
dena-se a um perpetuar quasi-eterno o efeito dessas 
mesmas palavras. E com isto se inauguram os desafios 
desta nossa conversa.
Falar… a possibilidade que nos é dada para nos 
exprimirmos, para partilharmos conhecimento, para 
estabelecer o contacto entre duas pessoas e para fechar 
os espaços criados nos vários encontros e desen-
contros da vida. E como “fala” tomam-se palavras, 
de corpo sonoro, desenhadas em vibrações e ondas 
intercaladas por silêncios, também eles impregnados 
de sentido. Mas a fala não se produz apenas com o 
aparelho fonador. Todo o ato de comunicação é um 
ato de fala, uma concretização da língua, esse conjun-
to de signos específicos, criteriosamente organizados 
num arrumar convencionado, apenas possível graças 
à capacidade da linguagem com que o ser humano 
está dotado. Os estudiosos de linguística têm toda a 
metalinguagem necessária para a explicação de como 
o processo se dá. De Saussure, a Barthes, a Eco, aos at-
uais estudiosos da semiologia e da análise do discurso, 
aos especialistas da neuropsicologia da linguagem ou 
da intervenção precoce na aquisição da linguagem, 
muitos são os que oferecem explicações que dão conta 
do aparato mecânico, neurológico, psicofisiológico, 
social e filosófico deste fenómeno complexo. A minha 
reflexão será deveras simplista em face do tanto que já 
foi dito sobre esta matéria. Valerá a pena, no entanto, 
olhar o assunto, mais uma vez, num olhar centrado 
em determinadas circunstâncias de pessoas com defi-
ciência.

Ponte de Lima recebeu a 5.ª edição do CriArte, projeto promovido pelo Centro de Reabilitação de Ponte 
de Lima da APPACDM de Viana do Castelo, dedicado a diferentes manifestações de arte, onde se mistur-
aram profissionais, amadores e todos os que quiseram participar em novas experiências artísticas.

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas  por Carla Castilho
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preenchido com um vazio impotente do nada poder 
fazer. Poucas são as vezes em que à pessoa com deficiên-
cia são criadas condições para que ele ou ela se mani-
feste, enquanto ser criativo e livre, senhor do seu tempo 
e espaço, ator de atos de fala só seus, impressos com 
tintas coloridas, com traços incertos ou nas impressões 
digitais inculcadas em barro ameno e submisso. Aqui a 
voz cresce em cada obra feita; e essa, sim, é fala plena.
O rumo desta conversa leva-nos ainda a outras “falas”… 
ao diálogo dos surdos. Não se trata de “surdos-mudos” 
como tantas vezes são chamados. São pessoas com 
surdez apenas. Durante séculos, pessoas obrigadas a 
fazer operar um aparelho fonador perfeitamente apto, 
mas sempre um produtor imperfeito de sons, soltando 
“gritos de gaivota” estridentes e desarticulados por não 
conseguirem ouvir os modelos que lhes é suposto seguir. 
É verdade que hoje a educação de pessoas surdas já não 
lhes exige que habitem exclusivamente os espaços e os 
tempos da maioria ouvinte. Ao haver línguas gestuais 
consagradas enquanto línguas de pleno direito, surgem 
novos tempos e novos espaços para a concretização 
de novos atos de fala. Ao ser assumida como segunda 
língua nacional, à língua gestual portuguesa (LGP) 
foi dado o espaço a que se concretize na comunicação 
social, entre no mundo dos ouvintes e se faça presente 
na vida de todos aqueles – surdos ou ouvintes – que a 
querem aprender como língua natural ou segunda lín-
gua. E como qualquer outra língua, a LGP concretiza-se 
na aplicação de convenções que ditam as regras de uma 
sintaxe e de uma semântica só sua. E qualquer língua 
gestual diferencia-se da sua congénere oral pela principal 
razão de se concretizar no espaço. Um espaço triangular 
que se expande da cabeça à cintura e cresce até onde 
duas mãos se fazem tocar. Mas esta língua vê-se vezes 
demais confinada aos espaços “apertados” da comuni-
dade Surda (aqui escrita com letra maiúscula por ser de-
terminada enquanto minoria linguística) ou, ao querer 
entrar no mundo dos ouvintes, relegada para segundo 
plano, num relay da fala “dos outros”. Refiro-me aqui, de 

E tenho de começar por abordar o tempo e o espaço 
de que alguns necessitam para poderem dar voz a uma 
voz que um corpo silenciou. Pessoas que, por qualquer 
razão, uma paralisia cerebral, uma mal-formação, um 
acidente, um cancro ou uma afasia “desconectou” um 
aparelho fonador que teima em não responder aos 
comandos de um cérebro mais ou menos ativo. Para 
cada caso, uma solução diferenciada; mas em todos os 
casos, a necessidade de novos tempos e novos espaços 
que, conjugados com a determinação de quem quer 
comunicar, fazem com que a fala aconteça. E se no gago 
o tempo se encurta quando fala a cantar, com tantos 
outros, o tempo tem de esticar para que o pensamento se 
processe e a fala se concretize num escrevinhado de um 
bilhete, numa mensagem teclada numa malha virtual, 
eventualmente comandado por um simples piscar de 
olho, ou na sempre difícil mas eficiente utilização de 
uma tabela GRID, previamente organizada para dar re-
sposta às necessidades básicas de comunicação de quem 
a usa. Em todos estes casos, o tempo é de primordial 
importância e o espaço concretiza-se em tecnologias de 
apoio e ferramentas específicas, e sempre em ambientes 
cuidadosamente condicionados. 
Mas a expressão dá-se, ainda, na forma de arte, feita do 
uso inesperado de palavras comuns ou concretizada nos 
mais diversos modos para transmitir o que as pala-
vras não conseguem dizer. Esse espaço à manifestação 
poética dos sentimentos e ao prazer estético encontra-se 
frequentemente vedado a quem vive num corpo que tem 
dificuldade em responder aos comandos de um cérebro 
ativo. E tantas vezes mais, essa “fala”, que se quer espon-
tânea, prazerosa e sem um efeito à vista, é transformado 
em “terapia” com hora e local previamente agendados. 
Só que a arte não acontece com encontro marcado. Essa 
transpiração da essência do eu nasce apenas no seu 
próprio tempo, e no espaço que ele só consegue deter-
minar. O tempo de quem é deficiente é demasiadas vezes 
ocupado na busca de soluções externas para resolver 
o que se encara como “problema” e, vezes demais, é 
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modo particular ao lugar do intérprete de língua gestual, 
testemunha silenciosa dos mais secretos detalhes da vida 
da pessoa surda, e voz audível no médico, no tribunal, 
na repartição pública, na sala de aulas, nos momentos 
de convívio e de lazer. Um intruso bem-vindo a alguns 
e incompreendido por tantos outros. Na televisão, vê-se 
“encaixotado” num falar determinado pelo espaço que 
disputa no canto inferior direito do ecrã; nas manifes-
tações públicas, é a sombra de quem fala. Veste-se de 
preto, qual camaleão que desaparece no espaço para que 
nele possa viver. E quantas vezes o intérprete “rouba” o 
protagonismo ao orador, atraindo para si mesmo o olhar 
de quem ouve. Só acontece porque o dançar das mãos 
que falam é gracioso e expressivo e o esgar do rosto ilu-
mina, num sublinho, o que é dito. A discrição que tanto 
se procura acaba por fazer crescer em seu redor um 
espaço que deixa de ser físico para ser magnético e quase 
mágico. As mãos voam no frenesim com que querem 
acompanhar o tempo da fala ouvida, a corpo busca a luz 
para que os pormenores não se percam, e o espaço entre 
quem fala com as mãos e quem ouve com os olhos tem 
de ser próximo, pois este modo de falar precisa de(ste) 
espaço.
Para terminar esta reflexão, retomo o parágrafo inicial 
para deixar mais um percurso de fala… a fala de quem 
fala sobre a deficiência.
O que se diz, como se diz, onde se diz, quanto se diz (ou 
não diz)… condições para que as palavras levadas pelo 
vento se colem àqueles a quem se referem. Nem o herói, 
nem o coitadinho; nada de portador, ceguinho, mon-
goloide ou anormal… modos de dizer que, no seu tom 
depreciativo, determinam o peso de uma condenação 
perpétua a algo que, simplesmente “é”. Ser uma pessoa 
com deficiência não será mais do que ser mais uma vari-
ante da normalidade diversificada da espécie humana, 
com mais ou menos limitações, com mais ou menos 
capacidades. Nem castigo, nem bênção, apenas “ser”… 
um ser que é, no seu tempo e no seu espaço, perfeita-
mente capaz. Uma capacidade que não pode ser medida 

em função das capacidades do outro, mas daquilo que 
se consegue fazer no(s) tempos(s) e espaço(s) que são 
os seus. São pessoas que têm voz. Muitas não a usam 
porque não sabem que a têm; outras não a sabem usar; 
outras viram a sua voz condicionada pela vontade de 
outrem; outras, ainda, são silenciadas por um sistema 
assistencialista que prefere ajudar em vez de dar o tal 
espaço e tempo para que cada um possa “falar”. 
Para que a voz se faça ouvir é preciso criar as condições 
ideais para que o ato da comunicação se dê, sem ruídos. 
Lembre-se o velho modelo da comunicação de Jakob-
son, vezes sem conta recriado num acrescentar de mais 
este ou aquele elemento. Aqui, simplifico-o dizendo que 
é preciso alguém que fale, alguém que ouça, algo a ser 
dito… e tudo o resto se resolve… no(s) tempo(s) e no(s) 
espaço(s) que são dados para que a ligação se estabeleça.

Na próxima edição faremos ainda O percurso da ex-
periência total…
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Julio Barulho FOTOGRAFO

Título: Programa de Treino de Com-
petências Funcionais para Alunos com 
NEE
Autoria: Ana Beja e Maria João Miranda
Editora: PsicoSoma
Preço: 14,90 €

É um manual que tem como princi-
pal objetivo proporcionar aos alunos 
com necessidades educativas espe-
ciais (NEE) um conjunto de ativi-
dades promotoras da aprendizagem 
e treino funcional, uma vez que 
apresenta um conjunto de atividades 
diversificadas e úteis para a pre-
paração e inclusão na vida ativa dos 
jovens com necessidades educativas 
especiais. 
As atividades propostas têm por 
base a prossecução de objetivos 
alcançáveis a curto prazo, servindo 
de reforço e de motivação para a 
aprendizagem de novas habilidades.
“Programa de Treino de Competên-
cias Funcionais para Alunos com 
NEE” privilegia a vivência das tare-
fas no ambiente escolar, que permita 
ao aluno com NEE, a independência 
nas diferentes atividades de vida 
diária. 
Pretende-se ainda que este manual 
se assuma como uma base de tra-
balho para todos os professores, 
profissionais e técnicos que lidam 
com a diferença, no sentido de os 
ajudar a organizar as suas práticas 
pedagógicas.

 

Título: Equidade e Educação Inclusiva
Autoria: David Rodrigues
Editora: Coleção A página
Preço: 10,80€ 

O livro “Equidade e Educação 
Inclusiva” é uma seleção feita pelo 
autor, David Rodrigues, de alguns 
dos textos de opinião publicados nos 
últimos cinco anos.
Trata-se de um conjunto de 40 textos 
e mais dez estórias que mostram 
uma aguda, oportuna e desafiadora 
visão das realidades educativas vistas 
do prisma da militância de quem 
abraçou a causa da qualidade da 
educação para todos há várias deze-
nas de anos. Este livro não é, certa-
mente, um livro que procura criar 
consensos mas sobretudo desenca-
dear debates de ideias que poderão 
levar a densificar melhor os argu-
mentos de cada um e talvez suscitar 
debates e energias de participação 
num sempre necessário debate sobre 
a Educação. 
O livro é enriquecido por um 
prefácio de António Nóvoa, figura 
maior da Educação em Portugal e 
que sempre se posicionou ao lado da 
promoção da equidade e inclusão. 

Título: O Grito da Gaivota
Autoria: Emmanuelle Laborit
Editora: Caminho
Preço: 12,51€

Da autoria de Emmanuelle Laborit 
– autora com surdes profunda que 
só conheceu a Língua Gestual aos 
sete anos, ensinando-a rapidamente 
à sua irmã, que assim se tornou sua 
confidente – esta obra é uma espécie 
de testemunho na primeira pessoa. 
Emmanuelle é neta do cientista 
Henri Laborit, atriz agraciada com 
o Prémio Molière e com este livro 
procura contar a sua história de 
crescimento 
“Vista pelos olhos de uma menina, 
contado pelo sentir de uma mu-
lher. Relato pessoal e subjectivo de 
alguém que cresceu no mundo do 
silêncio, que nunca aprendeu a viver 
à distância da comunicação e que 
acaba por se libertar de um mundo 
que não precisava de ser assim”, diz a 
sinopse da obra.
Assim, “O Grito da Gaivota” con-
fronta-nos com uma realidade de 
que em geral pouco conhecemos e 
convida-nos a partilhar as experiên-
cias, tantas vezes dolorosas, do 
dia-a-dia dos que vivem envoltos no 
silêncio e na incompreensão.
Trata-se de um livro recomendado 
no programa de português do 8.º 
ano de escolaridade, destinado a 
leitura orientada na sala de aula. 

Título: O Quarto de Jack
Autoria: Emma Donoghue
Editora: Porto Editora
Preço: 16,60 €

“Para Jack, de cinco anos, o quarto é 
o mundo todo. É onde ele e a mamã 
comem, dormem, brincam e apren-
dem. Embora Jack não saiba, o sítio 
onde ele se sente completamente 
seguro e protegido, aquele quarto 
é também a prisão onde a mãe tem 
sido mantida contra a sua vontade. 
Contada na divertida e comovente 
voz de Jack, esta é uma história de 
um amor imenso que sobrevive 
a circunstâncias aterradoras e da 
ligação umbilical que une mãe e 
filho” – diz a sinopse de “O Quarto 
de Jack”.
Este livro, da autoria de Emma 
Donoghue, tem conseguido reunir 
um raro consenso entre a crítica e o 
público, estando a ocupar os lugares 
cimeiros nos tops de vendas nos 
países onde começou por se editado. 
A Porto Editora lançou esta obra, em 
Portugal, em outubro e o jornalista 
e crítico literário José Mário Silva 
considerou-a “um romance espan-
toso”, “poderoso e comovente, sem 
ser sentimental”.
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Título: Histórias da Ajudaris
Autoria: várias crianças de vários esta-
belecimentos de ensino
Preço: 5,00 €

O projeto “Histórias da Ajudaris” 
materializa-se num livro anual de 
histórias escritas por cinco mil cri-
anças de 41 escolas de vários pontos 
do país e pinceladas por artistas 
conceituados, resultando numa obra 
coletiva.
Os contos infantis, as histórias mági-
cas, as aventuras e viagens e ideias 
dirigem-se a crianças dos três aos 12 
anos de idade.
O primeiro livro da Ajudaris foi 
lançado em 2009 e compilava, ao 
todo, 39 “histórias de encantar” que 
contavam com a colaboração de 26 
ilustradores. Seguiram-se as edições 
de 2010, 2011 e 2012.
A Ajudaris é uma associação par-
ticular de carater social e humani-
tária de âmbito nacional, sem fins 
lucrativos, que luta contra a fome, 
pobreza e a exclusão social. Foi 
fundada, em 2008, por um grupo de 
voluntários que, pontualmente, fa-
ziam Intervenção Social, no terreno, 
junto de populações mais carencia-
das do Grande Porto.
Missão: “Estimular e promover a 
qualidade de vida dos seus utentes, 
visando desenvolver a autonomia, 
combater a solidão, bem como, 
promover a interação destes com as 
suas famílias, com grupos sociais de 
faixas etárias heterogéneas, institui-
ções e comunidade em geral”, refere 
nota publicada no site desta asso-
ciação.

Título: Meninos especiais
Autoria: Alice Vieira, Luísa Beltrão e 
Luísa Ducla Soares
Preço: 3,00 € (valor reverte a favor da 
Associação Pais-em-Rede)

A Vera, o Tiago e o João, três meninos 
que existem de verdade, dão vida a 
três histórias: “É bom ter amigos”, “Um 
detetive em cadeira de rodas!” e “Um 
mundo só meu”.
A receita da venda destes livros – que 
compõem a “Meninos Especiais” e têm 
um preço simbólico cada de três euros 
cada – reverte na totalidade para a As-
sociação Pais-em-Rede, entidade que 
lançou esta coleção em parceria com 
o Instituto Universitário de Ciências 
Psicológicas, Sociais e da Vida.
Autismo, paralisia cerebral e trissomia 
21 são as doenças dos protagonistas, 
o João, o Tiago e a Vera. E estes meni-
nos que, repita-se, existem de verdade, 
inspiraram as autoras destes livros que, 
assim, dão seu contributo para “acabar 
o mundo de isolamento e silêncio” das 
famílias com crianças portadoras de 
deficiência e porque a inclusão não é 
menos importante que a terapêutica.
A Pais-em-Rede é uma associação que 
tem, actualmente, cerca de 2500 associa-
dos e 21 núcleos regionais, distribuídos 
por todo o país que prestam apoio a 
pais, professores, e outros grupos que 
contactam com pessoas com deficiência. 
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Hospital de São José, em Lisboa. Nuno Raimundo 
acordou, passados dois meses, do coma, com a mãe ao 
lado, e como se o tempo que passou inconsciente tivesse 
parado. “Não me lembro completamente de nada, nem 
tinha dores porque quando acordei do coma eu estava 
completamente consciente, tudo normal como estou 
aqui agora”, atesta Nuno Raimundo.
Como se aqueles dias, que para os pais de Nuno Rai-
mundo passaram lentos, fossem para o jovem de 26 anos 
apenas como uma noite de sono ou uma sesta à tarde. 
“Recordo-me perfeitamente desse dia. Acordei do coma 
e entrei em pânico, porque queria ir trabalhar, que não 
podia faltar ao trabalho, podia ser despedido”. 
Como se não tivesse feito mais de uma mão cheia de 
operações: ao fígado, a que lhe salvou a vida, e depois ao 

pé, à perna, ao braço e ao maxilar. “Até agora já fiz, desde 
o dia do acidente, 16 cirurgias”, conclui Nuno Raimundo 
ao somar já as que fez - depois de recuperar do trauma-
tismo crânio-encefálico - para resolver os posteriores 
atrofios musculares, encurtamento dos tendões, lesões 
dos nervos e calcificações. “Eu tive que ser operado para 
alongar os braços, alongar as mãos, alongar os pés e as 
pernas para poder meter-me em pé”, descreve.
Como se não soubesse que tinha pela frente anos de 
fisioterapia, de dores e pequenas conquistas diárias na 
recuperação do que deixou de dar como garantido. “Em 
três meses eu perdi tudo. Perdi a fala, perdi a mobili-
dade, perdi o peso, perdi tudo. Em três meses eu passei 
de 112 a 42 quilos, eu perdi 60 a 70 quilos assim por alto. 
Muito peso não é?”. 

O cérebro é um lugar estranho, a vida 
um lugar especial

Esta epidemia silenciosa é um lugar-comum nas urgências dos hospitais, nos centros de reabilitação, na vida de Nuno Raimundo, no dia-a-dia da Novamente – Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e suas Famílias e do neurologista Alexandre Castro Caldas. Onde tudo se passa? No cérebro…e traumatismo crânio-encefálico é a palavra-chave para estes destinos cruzados…

Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas 
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Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 
(CMRA). Depois de acordar do coma Nuno Raimundo 
foi transferido para o hospital da zona de residência 
onde os profissionais de saúde, apesar de despreparados, 
fizeram os possíveis para o ajudar. Afinal de contas as 
expetativas resumiam-se ao posicionamento adequado 
numa cadeira de rodas. 
“Quando dei entrada no Centro de Reabilitação de Al-
coitão, para além de não falar, reagia como uma criança, 
eu só chorava, gritava, não reconhecia as pessoas, estava 
noutro mundo, não estava mesmo na realidade. Prepara-
ram os meus pais para o pior”.
Nuno Raimundo não colaborava. Para ele é como se 
não houvesse mundo para lá das paredes do hospital e, 
por isso, não se esforçava na recuperação. Ninguém lhe 
podia tocar, nem lhe dizer nada e estava sem noção da 
vida que tinha deixado em stand-by. Só queria dormir. 
“Quando ‘nasci de novo’ era a única realidade que eu 
conhecia. Não queria saber de um jantar com os ami-
gos, de um jantar em família, não queria saber de nada. 
Desde que tivesse a comida todos os dias, o meu banho 
tomado e a cama para dormir no hospital, estava bem”, 
assume.

LUGARLUGAR

Dois meses depois de dar entrada em Alcoitão, é chega-
da a hora de passar o primeiro fim-de-semana em casa, 
de deixar de comer comida líquida e deliciar-se com os 
pratos favoritos preparados pela mãe, de rever famil-
iares e amigos e… enfrentar o espelho. “Só passados sete 
meses é que eu olhei para o espelho para ver como é que 
eu estava. Enquanto estive no hospital, enquanto estive 
em tratamentos até ir a casa, nunca me tinha visto ao 
espelho sequer, eu não sabia qual era a minha imagem”, 
revela. 
Apesar da estranheza, não ficou surpreendido com o que 
viu refletido. A verdade é que depois de tanto tempo, 
pouco se lembrava da vida anterior ao coma. Essa vida 
que reconheceu no fim-de-semana em casa numa mesa 
farta de mimos e rodeada de amigos e de familiares. A 
ida a casa serviu para relembrar o que tinha à espera e 
que era necessário resgatar.
“Quando cheguei na segunda-feira ao hospital, fui para 
a fisioterapia, virei-me para o meu terapeuta e disse: ‘Ri-
cardo, a partir de agora pode fazer o que quiser comigo 
que nunca mais vou gritar aqui dentro. E até hoje, nunca 
mais gritei. Foi sempre a recuperar até agora”, revela com 
orgulho Nuno Raimundo.

A reabilitação 
Esta palavra, neste contexto, quase pode ser sinónimo de 
esforço, de dor, persistência, de pequenas conquistas e 
até de muita paciência. 
“Porque por um TCE eu posso ficar com uma dificul-
dade para o resto da vida em mexer o braço esquerdo, 
ou posso ficar em estado vegetativo, ou posso ficar 
aparentemente impecável, mas na verdade tenho um cal-
culismo e uma dificuldade de raciocínio e de memória 
terríveis”, explica a diretora executiva da Novamente 
– Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-
Encefálicos e suas Famílias, Vera Bonvalot. Portanto, há 
muitos tipos de sequelas do traumatismo e os casos são 
muito diferentes uns dos outros.
E para uma boa reabilitação é necessário ter em consid-
eração três tipos de fatores. Os pessoais, ou seja, interes-
sa saber como é que as capacidades eram usadas antes da 
lesão. E Vera Bonvalot exemplifica que “com um grande 
dano cerebral” uma pessoa cujo emprego seja agrafar 
folhas talvez mantenha a atividade. Mas no caso de um 
“professor catedrático de matemática que prepara pes-
soas para o MBA” e que dá aulas, “com um pequenino 
dano cerebral” sem grandes sequelas aparentes, mas que 
tem “algum problema de comunicação ou de memória” 
poderá ser suficiente para arruinar esse perfil de vida 
que tinha antes. 
“O antes e depois é importante. Depois o dano em si é 
importante na primeira fase de tratamento, os agudos, 
aquilo que foi facultado ao paciente, as operações e 
como é que correram, porque há complicações às vezes”, 
explica.
Ou seja, os fatores associados à lesão e que a memória 
pós-traumática serve de indicador importante porque 
“a gravidade das consequências, portanto os efeitos 
tardios, têm a ver com o período em que desapareceu 
a memória”. “Isto é”, explica o neurologista Alexandre 
Castro Caldas “quanto mais tempo a pessoa esqueceu da 
fase do traumatismo, porque as pessoas quando acor-
dam ficam confusas e não guardam informações, não 
guardam memórias, e quanto mais tempo tiverem assim 
pior é o prognóstico a longo prazo”.
Chegamos aos fatores associados à própria reabilitação 
em que o apoio da família e da sociedade são extre-
mamente importantes e meio caminho andado para o 
sucesso da recuperação. 
Segundo Vera Bonvalot é importante que “o paciente 
esteja positivo” e tenha “uma família positiva, lutadora, 
que não o super protege e que acredita nele ou que o 
aceita com as suas novas deficiências” e que não esteja 

“sempre a olhar para trás”, esteja “a olhar para a frente, 
para o futuro”. 
Foi o que fez a família de Nuno Raimundo que sempre 
o apoiou. “Deram-me muita força, nunca me fizeram 
faltar nada daquilo que eu mais necessitava. Nunca me 
facilitaram a vida, o que é muito bom.” E depois o jovem 
fez o resto. Aproveitando os conhecimentos que tinha 
dos cinco anos que esteve na Marinha e dos três em que 
foi paraquedista tomou conta da própria reabilitação. 
“Porque não é um tratamento por dia, de uma hora 
que me resolvia o assunto. Quando eu estava em casa, 
quando eu estava na cama do hospital, quando estava na 
cadeira de rodas, eu tive sempre a fazer coisas. Isso tudo 
foi acabando por acelerar o processo. Eu larguei a ca-
deira de rodas antes do tempo, eu larguei as canadianas 
antes do tempo, o bastão antes do tempo”, revela Nuno 
Raimundo que ainda assim viveu sempre com muitas 
dores.
Depois interessa saber se o acidente aconteceu em 
contexto de trabalho ou se foi num contexto de lazer por 
causa da diferença entre as soluções disponibilizadas, 
nomeadamente pelas seguradoras, em relação ao acom-
panhamento que é feito. 
É preciso combinar terapias e os apoios recorrendo ao 
médico de família não são muitos e acabam por ser 
pontuais. O Estado apresenta as soluções mais comuns 
de apoios: “avaliação por invalidez pelo grau de deficiên-
cia, multiusos, o complemento por dependência, essas 
pequenas ajudas” e pouco mais. E neste contexto fazer 
hidroterapia, fisioterapia, terapia da fala, terapia neuro-
cognitiva e ter um treinador vocacional são o cenário 
ideal num mundo perfeito, que não é aquele em que 
vivemos. 
Assim sendo, a reabilitação, na maioria das vezes, fica 
limitada às condições económicas do lesado e da família 
que têm de procurar soluções por conta própria e numa 
perspetiva de longo prazo.
Seja como for, é preciso seguir o conselho de Nuno 
Raimundo: “nunca desistir porque a vida e a saúde são o 
melhor que temos”. 
“Podemos não conseguir da maneira que queremos, mas 
a gente há de conseguir chegar lá perto e o lá perto às 
vezes é o suficiente. Eu não sou aquilo que era, mas se 
calhar sou mais feliz agora do que era dantes com aquilo 
que tinha. Só quem passa por elas é que dá um certo 
valor. Infelizmente às vezes é preciso passar por elas para 
se poder dar valor a certas coisas que têm mesmo valor. 
Porque a vida não tem preço”, conclui.

“Quando eu me vi ao espelho fiquei…Foi estranho, mas ao mesmo tempo não foi 
surpresa porque já tinham passado sete meses, já nem sabia qual era a moto que tinha 
e nem me lembrava que tinha sido um acidente de mota sequer, não sabia que carro é 
que tinha, não sabia de nada. É como se eu tivesse nascido no hospital. Quando saí para 
fora do hospital comecei uma vida nova. A primeira vez que respirei ar fora do hospital 
parece que tinha nascido e que aquele era o meu primeiro dia de vida”. Nuno Raimundo
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Consequências de um traumatismo 
crânio-encefálico
Os impactos da lesão variam de pessoa 
para pessoa em função de muitos fatores 
que incluem: fatores pessoais, fatores 
associados à lesão e fatores associados à 
reabilitação

As consequências podem ser:

Físicas - Problemas de movimento; Di-
ficuldades na coordenação motora e 
equilíbrio; Menor força física; Lentidão 
nos movimentos corporais; Cansaço, fa-
diga e perdas de energia; Perda de sen-
sações (sensibilidade ao toque, olfato, 
visão); Epilepsia pós-traumática

Cognitivas - Atenção e concentração: di-
ficuldade em manter-se atento na reali-
zação de uma tarefa, ou num pensamen-
to, sendo fácil distrair-se; Linguagem 
e comunicação: dificuldades na com-
preensão do que é dito, ou na produção 
do discurso; podem surgir problemas na 
leitura e na escrita; Perceção: dificuldade 
em organizar e compreender informação 
sensorial; Memória: dificuldade em 
recordar-se; Raciocínio lógico: dificul-
dade em o utilizar o pensamento para 
resolver problemas; Funções executivas: 
dificuldade em organizar e planear as 
actividades, dificuldade em iniciar activi-
dades.

Emocionais - Depressão, Alterações de 
humor, Irritabilidade, Ansiedade

Comportamentais - Impulsividade, 
Agressividade, Apatia, Falta de iniciativa
 
Fonte: http://www.novamente.pt/recuperacao/#3
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As urgências, no dia do acidente. O acidente ocorreu 
num sábado, a 27 de outubro de 2007. Nuno Raimundo 
foi chamado para “desenrascar um serviço” e decidiu ir 
de mota para o trabalho porque “era mais rápido”. Foi 
almoçar a casa, voltou de tarde para o trabalho por um 
dos caminhos possíveis e regressou a casa por outro. 
“Tinham começado nesse dia umas obras na via pública, 
a construção de uma lomba. Aquilo era logo a seguir a 
uma curva fechada, sem visibilidade nenhuma”, conta 
Nuno Raimundo que se serve das testemunhas para de-
screver o acidente que sofreu e de que não tem memória. 
Ao sair da curva, não reparou na lomba e quando a roda 
da frente passou desequilibrou-se e foi chocar contra 
um carro estacionado junto à parede de uma casa e de 
um chafariz. Nuno Raimundo garante que não ia a mais 
de 60 km/h. “Como praticava culturismo tinha 112 kg, 
multiplicados pela velocidade que eu levava, fosse ela 
qual fosse, na altura do impacto o meu corpo já levava 
muito mais peso. Agravou muito mais o impacto”, refere. 
Neste despiste Nuno ficou com uma lesão no fígado, 
múltiplas fraturas e um traumatismo crânio-encefálico 
(TCE).
Com a vida por um fio, foi a luta contra o tempo que 
serve muitas vezes de cenário aos filmes e às séries 
televisivas. “No dia do acidente, isto contado pelos meus 
pais, eu estava no bloco operatório e tinha tido uma 
paragem cardiorrespiratória longa. Já estavam a dar 
as notícias aos meus familiares, quando eu reanimei e 
voltaram a reunir a equipa toda outra vez e entretanto 
salvaram-me a vida”.
Depois das urgências, foi transportado para o Hospital 
de São José em coma. O resto já se sabe, já lá vão seis 
anos e as sequelas ainda permanecem… Apesar da recu-
peração ter sido surpreendente. 

O cérebro. A história de Nuno Raimundo é um relato 
com um final feliz, mas nem sempre é assim. Quando se 
trata de um TCE grave, as consequências físicas e cog-
nitivas são, apesar de variáveis, muito debilitantes e as 
pessoas muitas vezes vão ter que viver para sempre com 
défices marcantes. 
O que acontece é que o cérebro está protegido pelo 
crânio mas quando uma pancada é suficientemente po-
derosa provoca uma lesão mesmo que não haja fratura 
da cabeça. “E pode ficar lesado, às vezes, em múltiplos 
sítios porque, conforme a violência do embate, pode dar 
muitas alterações”, acrescenta o professor e neurologista, 
Alexandre Castro Caldas.
A verdade é que a estrutura óssea que envolve o cére-
bro não é um cilindro, “tem arestas e tem zonas onde o 
cérebro se vai ferir com mais facilidade quando tem esse 
movimento interno”. Quer isto dizer, segundo Alexandre 
Castro Caldas, que “o problema não é de facto o sítio 
onde se leva a pancada”, o que mais interessa é “o mecan-
ismo da pancada”.
E há zonas do cérebro particularmente sensíveis a estes 
embates e que são importantes para a vida das pessoas. 
“E por isso, os traumatismos provocam muitas vezes 
sintomas que são sensivelmente iguais ou muito pareci-
dos, de pessoa para pessoa, e tem a ver muitas vezes com 
alterações da conduta”, afirma o neurologista.
Alexandre Castro Caldas refere-se a consequências 
cognitivas, emocionais e comportamentais (ver caixa) 
que põem em causa até a personalidade do sobrevivente 
a um TCE. “Enfim, na nossa experiência vemos muitas 
vezes os maridos e as mulheres dos doentes dizerem: 
‘Esta não é a mesma pessoa com quem eu casei’. A pes-
soa muda a personalidade, fica completamente difer-
ente”, revela.
Há múltiplas histórias de lesados que demostram prob-
lemas muito graves com a família e até com a capaci-
dade de angariarem meios de subsistência porque não 
conseguem manter o emprego, muitas vezes devido às 
relações conflituosas de trabalho que criam. “Há estudos 
de acompanhamento destas pessoas ao longo da vida e 
alguns sugerem que mais de metade das pessoas vêm a 
ter conflitos com a polícia, por exemplo, por causa dessa 
agressividade”, demonstra o neurologista.
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Além disso, podem ter outros comportamentos sociais 
desajustados, bem como ter problemas de memória e 
consequentemente de aprendizagem. “Houve um doente 
que acompanhei e que a certa altura vendeu a mobília 
toda. Tocaram-lhe à porta a perguntar se ele tinha 
mobília, quer vender? E ele vendeu-a e depois perdeu-se 
a mobília e o dinheiro”, exemplifica.
E falta ainda referir todos os problemas físicos que 
advêm destas lesões cerebrais, como foi o caso de Nuno 
Raimundo que diz não ter tido problemas neuropsi-
cológicos. “Eu não me sinto com sequelas”, atesta. “Até 
em termos de raciocínio, memória e a maneira de falar, 
sinto-me muito melhor”, acrescenta.
O jovem, agora com 31 anos, voltou a estudar e acabou o 
12.º ano, fez outro curso de informática e faz assistência 
técnica ao domicílio. 
Apesar dos pais dizerem que depois do acidente “foi um 
filho novo que nasceu” e do próprio Nuno se sentir uma 
pessoa completamente diferente, que agora dá valor às 
coisas simples da vida, a verdade é que este caso de TCE 
é um caso de exceção.
“A história de um TCE e da família é uma história dram-
ática, porque quando o doente entra em coma no hos-
pital as pessoas vão convencidas de que aqui a solução é 
morrer ou sobreviver”, diz Alexandre Castro Caldas.
Este é o início da história que o neurologista conta e que 
se multiplica pelos cerca de 13 mil novos casos de TCE 
graves que surgem anualmente em Portugal, segundo a 
diretora executiva da Novamente – Associação de Apoio 
aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e suas Famílias, 
Vera Bonvalot.
E nesta história…que é uma história de sobrevivência… 
dá-se lugar ao alívio porque afinal o ente querido não 
morreu. “E a dada altura dizem agora vai-se embora, vai 
ter que ir para a reabilitação. ‘Mas não está bom ainda’. 
Lá [reabilitação] fazem o que podem e a certa altura 
também têm que o pôr na rua porque está outro para 
entrar e depois tem que ir para casa e só nessa altura é 
que a família percebe o problema que tem”, acrescenta o 
professor. 
É aqui que começa o “calvário” dos cuidadores, “porque 
de facto isto envolve as pessoas todas e torna a vida 
infernal a muita gente”.
Tem sido difícil passar a mensagem que os sobreviventes 
de TCE representam um problema grave devido à falta 
de desconhecimento da maioria das pessoas e também 
pela falta de apoios existentes. “Há casos gravíssimos 
de traumatizados que não têm depois sítio onde ficar, 
que as famílias levam para casa, praticamente em coma, 
com perturbação do estado de consciência e que ficam 
ali anos, às vezes, sem que haja um apoio real para estas 
situações, destruindo completamente todo o agregado 
familiar” alerta Alexandre Castro Caldas.
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“Uma das questões complicadas que 
acontecem muitas vezes é que sendo 
jovens, muitas vezes sem descentes, mas 
têm ascendentes, os pais, que ficam com 
uma preocupação enorme de deixar 
ficar um adulto com uma dificuldade 
destas e sem grandes apoios. Portanto 
as sociedades são fundamentais para 
ajudarem estas pessoas. Cria-se digámos 
uma família social que isso é que é 
importante fazer”. Alexandre Castro Caldas
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Novamente – Associação de Apoio aos Traumatizados 
Crânio-Encefálicos e suas Famílias. Em contextos como 
estes de doenças crónicas é essencial a existência de en-
tidades como a Novamente que funcionem como lugar 
de encontro de pares, de esclarecimento de dúvidas e de 
aconselhamento. O apoio contínuo que esta instituição, 
criada em 2010, oferece é muito importante para ampa-
rar as famílias e os traumatizados e ajudá-los a enfrentar 
a nova realidade que têm pela frente. 
“Como isto é um processo muito comprido e toca 
muitas vertentes e muitas especialidades, a Novamente 
foi também criar-se como spider in the web, a aranha 
na rede, e fazer a ligação com várias entidades para que 
comuniquem, para que saibam umas das outras, para 
que facilitem a passagem de um lado para o outro dos 
pacientes e que aquilo que fazem se potencie ao máxi-
mo”, explica Vera Bonvalot. 
No dia-a-dia a associação apoia, continuamente, 170 
famílias. Muito poucas tendo em conta a realidade por-
tuguesa.
A diretora executiva da Novamente avança com alguns 
dados. “O que nós temos é uma soma dos casos graves 
nos últimos 20 anos, ou quase 20 anos, em que somamos 
200 mil casos”, refere. Para Alexandre Castro Caldas 
os números são assustadores e “são abaixo daquilo que 
acontece”, por isso, não são seguros. “Mas são assim uns 
largos milhares. Milhares multiplicados por trinta e se 
agora puser uma ou duas pessoas a tomar conta deles 
multiplique mais dois ou três”, contabiliza, por alto, o 
neurologista. 
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A Novamente - Associação de Apoio aos Traumati-
zados Crânio-Encefálicos e suas Famílias, sedeada 
em Cascais e prestes a fazer quatro anos em feverei-
ro de 2014, foi criada por pais, médicos e amigos de 
traumatizados crânio-encefálicos para prestar um 
melhor apoio às vítimas de TCE e às suas famílias. 
“A história começa” e é contada por Vera Bonvalot 
“com um pai que tem cinco filhos, salvo erro, e um 
deles tem alguns problemas de mobilidade”. Sen-
sível às dificuldades por que passam as pessoas com 
deficiência, como se não bastasse, vê ainda o filho 
mais velho ficar em coma durante muitos meses 
devido a um TCE depois de uma queda a cavalo. “O 
filho passou pelas mãos de muitos especialistas, pela 
morte e, por tudo isto, ele diz que, na fase inicial, 
não sabia a quem recorrer”, refere a diretora execu-
tiva da Novamente. 
Além de “toda a gestão emocional de ter um filho 
que não sabia se ia sobreviver ou não” ainda tinha 
muitas questões burocráticas relacionadas com a 
situação para tratar. “E depois aprender com o filho 
a amá-lo, porque o filho está diferente. E aprender 
com ele a criar-se de novo. Tudo isto foi muito com-
plicado”, confessa. Foi conhecendo outras famílias 
“porque nos hospitais criam-se laços de amizade, 
até porque se está lá muito tempo”, e concluiu que 
“se ele tinha dificuldade, havia outros que ainda 
tinham mais”.
Nuno Raimundo admite que, no caso dele, toda a 
família ficou desorientada por não saber se ele ia 
sobreviver. “Eu tive o acidente e a casa ardeu toda 
aos meus pais, derivado a uma vela que a minha 
mãe deixou em casa acesa ao pé de uma fotografia 
minha e passado duas semanas o meu irmão teve 
um acidente de carro”, conta.
“Então a Novamente criou-se com a principal mis-
são de ajudar as famílias, formar as famílias e dar-
lhes um apoio contínuo”, revela Vera Bonvalot. 
Nuno Raimundo conheceu a associação quando ela 
estava a nascer. “A Vera Bonvalot deslocou-se ao 
Centro de Reabilitação de Alcoitão para conhecer 
casos de traumatizados crânio-encefálicos, o mé-
dico recomendou-me à Vera que me ligou e a partir 
daí começou a ter contacto comigo, conta. A relação 
mantém-se até agora. “Tenho participado, sou o 
fotógrafo da associação e ajudo naquilo que posso”, 
revela.
A Novamente promove cursos para ajudar os cui-
dadores, fundamentais neste processo, a gerir todas 
as questões relacionadas com a nova realidade e vai 
começar a dar, aos traumatizados crânio-encefáli-

cos, formações “importantíssimas para vida”. 
“Como funciona o cérebro, como se podem ligar 
socialmente com outras pessoas, compreender um 
bocadinho como a sociedade funciona, que recur-
sos há na sociedade para eles irem recorrendo, que 
direitos têm”, enumera.
Os grupos de encontro em que os traumatizados 
partilham as respetivas experiências e se conhecem 
a eles próprios são, na opinião de Alexandre Castro 
Caldas, “técnicas de tratamento” essenciais propos-
tas para ajudar estes doentes ao longo do tempo “em 
que eles têm de certa maneira de se confrontar uns 
com os outros para se reverem na atitude do outro”. 
“Como as crianças que se portam mal nós sabemos 
educar, agora se um adulto faz disparates ninguém 
educa, ninguém corrige ou tem tendência a não 
corrigir e é preciso corrigir isso”, compara. 
Não esquecer a importância do encontro que a as-
sociação “criou uma vez por ano, com a presidente 
da Segurança Social, o diretor-geral de saúde, o 
presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, 
os profissionais e as famílias, em que são postos 
na mesa temas de discussão para se arranjarem 
soluções”. E muito importante é também o sopro de 
ar fresco que as visitas motivacionais feitas nos hos-
pitais representam para a esperança de outras víti-
mas. “Quase todos foram dados como impossíveis 
de sobreviver ou que saíram dos hospitais às vezes 
com prognósticos de que nunca andará, nem falará 
e afinal andam, falam”, refere a diretora executiva da 
Novamente.
A RedeReab – Reintegração Após Lesão Cerebral 
Adquirida põe em contacto os profissionais da área 
da reabilitação para que conversem uns com os 
outros para criarem soluções. “E vamos fazendo 
estas parcerias para também se conseguir potenciar 
aquilo que há, mesmo que não seja tiro certeiro 
para a solução da pessoa, pelo menos que seja 
aproximado”, confirma Vera Bonvalot.
Na área da prevenção a Novamente aderiu à Aliança 
Prevenção Rodoviária “que está a desenhar um 
grande plano de prevenção nacional, com objetivos 
concretos”, entre outras iniciativas de sensibilização 
que vai promovendo. 
 “A Novamente tem sido o exemplo de uma organi-
zação muitíssimo bem conduzida, tem crescido, 
tem-se desenvolvido e precisa de ter sócios”. O neu-
rologista Alexandre Castro Caldas apela a que “as 
pessoas se juntem” porque “só assim é que podem 
ter força até para se defenderem dos interesses e dos 
problemas que existem”.

Para a Novamente continuar 
o seu programa de apoio aos 
traumatizados crânio-encefáli-
cos e suas famílias precisa de 
sócios e donativos.
Para além de garantir a sus-
tentabilidade das iniciativas 
que promove, esta associação 
precisa de um espaço no Porto 
para chegar a mais pessoas e 
dinamizar mais ações. A con-
tribuição de todos os que se 
queiram associar a esta causa 
é essencial neste momento. 
Ajude a Novamente a ajudar: 
tlm - 912275506 ou NIB - 0010 
0000 4423 8960 0013 2. 
Mais informações em 
www.novamente.pt    



Mais sobre Nuno Raimundo
Revolta é a palavra que a maioria dos 
traumatizados crânio-encefálicos usam 
para caracterizar o momento em que 
tomam consciência da respetiva condição. 
Porquê a mim? É a derradeira pergunta 
e Nuno Raimundo certamente que a fez. 
Mas a adversidade à dor e a revolta que 
tomaram conta da motivação do jovem no 
início do processo de recuperação, logo 
foram substituídas pela perseverança em 
superar as expetativas de todos, incluindo 
as dele próprio. 
“Eu fui tanto abaixo que nunca pensei 
alguma vez estar a ter a vida que eu ten-
ho. Às vezes estou com a minha mulher a 
falar e digo ‘onde é que eu imaginava há 
uns anos atrás estar a fazer isto agora e ir 
aqui, ir ali’. 
Nuno Raimundo foi pai depois do aciden-
te, não da atual companheira com quem 
“juntou os trapinhos” e vive uma relação 
feliz, mas de um relacionamento anterior 
quando “ainda não tinha sequer sido op-
erado para andar”, apesar de já ser “inde-
pendente mas numa cadeira de rodas”. 
Também a namorada que vivia com ele na 
altura do acidente se afastou depois de 
saber o prognóstico de Nuno. “Na altura a 
minha companheira acompanhou-me até 
aqui ao Alcoitão, e quando pediu infor-
mações minhas, qual era o meu estado, 
deve ter perguntado como é que eu ia 
ficar e não lhe devem ter dado muitas 
esperanças”, deduz.
Depois de duas relações fracassas como 
se sucede em muitos casos de TCE, Nuno 
Raimundo descobre novamente o amor 
numa relação “super saudável”. “Damo-
nos super bem, ela adora a minha família, 
a dela também é espetacular. Nunca dis-
cutimos, a minha filha adora-a, ela adora 
a minha filha. Tudo impecável”, garante.
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Prevenção. Este é o lugar onde muitas destas ocorrências 
de TCE podem ser evitadas. 
Esta epidemia silenciosa, como considera a Organização 
Mundial de Saúde, está no leque de situações crónicas 
que podem ser acauteladas em grande parte tendo em 
consideração as causas mais comuns: acidentes ro-
doviários nos jovens adultos e quedas na 3.ª idade. Vale 
a pena fazer prevenção, garante Vera Bonvalot, “porque 
são causas que podemos diminuir um bocadinho”. 
Alexandre Castro Caldas acrescenta ainda os acidentes 
de trabalho, tendo em conta a falta de hábitos de segu-
rança existentes em Portugal, e os acidentes com crian-
ças. Tanto numa obra como nas brincadeiras dos mais 
novos o capacete pode ser uma boa solução para evitar a 
repetição da história de Nuno Raimundo ou outra bem 
pior e com um desfecho menos feliz. 
Tudo isto porque “o facto de nunca lhe ter acontecido 
não tira a probabilidade de acontecer, não é estatístico”, 
assevera o neurologista.
Há sempre espaço para outras situações que não se 
preveem e que também podem acontecer. Por isso, o 
ideal é que graças à prevenção as pessoas apenas fiquem 
à mercê dos acontecimentos fortuitos. 
Como é o caso de um sobrevivente de TCE que estava 
descalço a lavar o chão da cozinha, escorregou e bateu 
com a cabeça numa mesa. Está em coma irreversível. 
“Há situações que nos podem acontecer sem nós estar-
mos a contar, mas devemos prevenir aquelas que têm 
mais probabilidade. Não vamos andar de capacete den-
tro de casa, isso não me parece necessário, mas se andar 
de mota, se andar de bicicleta ou se andar de skate com 
certeza que deve haver proteção”, defende o diretor no 
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa.
Todos estes lugares têm em comum o traumatismo 
crânio-encefálico grave (há também o leve e o modera-
do), uma disfunção cerebral que resulta do impacto en-
tre o crânio e um agente externo, ou seja, de um acidente 
que muda para sempre a vida dos lesados e da respetiva 
família. Até certo ponto, pode-se evitar que o TCE seja 
um lugar-comum, basta fazer da vida um lugar especial 
e dar espaço à prevenção.
Ah! “Quando alguém vir algum amigo que já não via há 
muito tempo e que sabe que ele teve um desastre e ficou 
diferente, que pense duas vezes e vá beber um café com 
ele”, apela Vera Bonvalot. Pense Novamente, começar 
por acreditar.

LUGAR LUGAR

““Eu gozei muito a minha vida antes 
do acidente, eu fiz muita coisa, não me 
arrependo de nada que tenha feito. Mas 
também não tenho saudades porque 
considero a minha vida muito melhor 
e mais rica do que o que era dantes. Eu 
sinto-me realizado, sinto-me bem. Não me 
falta nada, não me falta a minha família. 
Não me falta apoio em casa, apoio de 
amigos, não me falta nada. O dinheiro não 
é muito mas chega-me. Pronto, vivo bem. 
Para mim chega-me, não preciso de muito 
mais para ser feliz”. Nuno Raimundo

Mais sobre Alexandre Castro Caldas
Licenciado e doutorado pela Faculdade 
de Medicina de Lisboa onde fez carreira 
académica, até 2004, como professor em 
Neurologia, Alexandre Castro Caldas at-
ualmente é diretor no Instituto de Ciên-
cias da Saúde na Universidade Católica 
Portuguesa.
Foi responsável pelo Laboratório de Es-
tudos de Linguagem até 1998, organizou 
o Centro de Neurociências de Lisboa 
em 1990 e também esteve envolvido na 
formação da The European Brain Injury 
Society. 
Dedicou-se, desde cedo, à investigação 
científica, publicou quatro livros no 
âmbito das Neurociências e cerca de 200 
artigos ou capítulos de livros em revistas 
internacionais e nacionais. Foi galar-
doado com o Prémio BIAL deMedicina, 
em 2000, e com o Distinguished Career 
Award da International Neuropsycho-
logical Society, em 2009, sociedade a que 
presidiu em 2000-2001.
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Os passageiros com necessidades especiais vão viajar gratuitamente em todos os comboios 
da CP no dia 3 dezembro, no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 
Para beneficiar das viagens grátis, os passageiros terão de apresentar a certidão multiuso, 
cartão que ateste que são portadores de deficiência, ou o cartão de deficiente das Forças 
Armadas.

Passageiros com necessidades especiais com viagens grátis 
na CP

A ANDDI-PORTUGAL vai organizar, com o apoio técnico e logístico do CAVA – Clube Ami-
gos de Vieira, no próximo dia 5 de dezembro (quinta-feira), o “HANDDICAVA 2013”, evento 
que engloba o “7º Encontro Experimental de Andebol para a Deficiência Intelectual” e 

Handdicava

A 15.ª edição da “JUNTOS PELA ARTE”, uma programação inclusiva determinada na acei-
tação da diversidade humana, arranca no dia 21 de novembro, pelas 14h00 e decorre até ao 
dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na Biblioteca Municipal 
Florbela Espanca, em Matosinhos

“Juntos pela Arte” para agarrar consciências em 
Matosinhos

Promovido pela Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Au-
tismo (APPDA-Norte), no próximo dia 1 de dezembro decorre no Auditório do Centro 
Social e Cultural de Olival, em Vila Nova de Gaia, um concerto com a participação especial 
de Vozes de Manhouce com o intuito de celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Defi-
ciência.

Concerto solidário em prol da APPDA-Norte

AGENDA AGENDA

A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alunos com Perturbação do Espectro 
do Autismo (APEE-Autismo) promove o lançamento do livro “Fenália” no dia 7 de dezem-
bro às 17h00 nas caves Churchill em Vila Nova de Gaia.
Escrito pelo André Vilaça, um adulto Asperger, que sempre quis ser escritor, este livro é 
uma ótima prenda para oferecer no Natal. 

Lançamento do livro “Fenália”

“Todos diferentes, todos animais” é o novo livro ‘inclusivo’ que o Instituto Politécnico de 
Leiria (IPLeiria) lança no próximo dia 3 de dezembro, pelas 18h00, na Biblioteca José Sara-
mago, no Campus 2 do Instituto, em Leiria, como forma de assinalar o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência.

Lançamento de livro “Todos diferentes, todos animais”

O III Congresso de Inclusão pelo Desporto realiza-se no Centro Cultural Vila Flor em 
Guimarães, no dia 12 de dezembro, subordinado aos temas da diversidade, cidadania e 
integração, tratando-se de um evento organizado por várias instituições e em colaboração 
direta comGuimarães – Cidade Europeia do Desporto 2013.

III Congresso Inclusão pelo Desporto

A Câmara Municipal de Leiria e o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) promovem a 
IV Gala da Inclusão, que decorre no dia 7 de dezembro no Teatro José Lúcio da Silva, uma 
iniciativa integrada na campanha “Mil brinquedos, mil sorrisos”.
A IV Gala da Inclusão está marcada para as 21h00, no teatro de Leiria, assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado a 3 de dezembro

IV Gala da Inclusão promovida pelo IPLeiria

A Provedoria Municipal do Cidadão com Deficiência, da Câmara Municipal do Porto, em 
parceria com a Direção Municipal de Urbanismo promovem o Seminário “ Espaço Público 
para Todos” que se realiza no dia 3 de dezembro, das 9h00 às 17h00, no Teatro do Campo 
Alegre, no Porto.

Seminário Espaço Público para Todos

A exposição de fotografia “A minha outra casa” é inaugurada no dia 3 de dezembro, pelas 
17h30m e fica patente, no átrio do Cine Teatro de Almeirim, até 6 de janeiro. 
Esta exposição tem como objetivo, não só assinalar o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, mas também comemorar o 35.º aniversário do Centro de Recuperação Infantil 
de Almeirim (CRIAL). 

Exposição de fotografia 'A minha outra casa'

No dia 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e a Plural&Singular 
propõe-se a dar nota dos eventos organizados para assinalar este dia.

Portugal inteiro assinala o Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência

TODO O PAÍS

VIEIRA DO MINHO

MATOSINHOS

PORTO

GUIMARÃES

VILA NOVA DE GAIA

LEIRIA

ALMEIRIM

A APPDA-Setúbal, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo promove, nos dias 3, 6 e 13 de dezembro, vários momentos culturais, animação, 
leilões e muito mais no âmbito da iniciativa “Vamos pintar um mundo para todos”.
Esta iniciativa inclusiva de expressão artística pretende sensibilizar para a inclusão de pes-
soas com autismo e é aberta a toda a comunidade.

Vamos pintar um mundo para todos
SETÚBAL

De 2 a 11 de dezembro Direção Regional de Educação organiza a Semana Regional da Pes-
soa com Necessidades Especiais.

Semana Regional da Pessoa Com Necessidades Especiais 
MADEIRA
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A Exposição Polaris de Arte Contemporânea “Entre Pares” está patente no Átrio do Edifício 
Sede da Câmara Municipal da Amadora e na Galeria Artur Bual, de 16 de novembro a 12 
de janeiro de 2014.

Fundação AFID Diferença promove várias 
exposições

Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), I.P. e a Casa 
Pia de Lisboa, I.P. assinalam o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no Centro 
Cultural de Belém – Sala Almada Negreiros, sob o lema “Quebrem barreiras, abram portas: 
por uma sociedade inclusiva para todos”.

'Quebrem barreiras, abram portas: por uma 
sociedade inclusiva para todos'

Pela primeira vez, no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, as crianças 
com deficiência juntam-se à festa, no dia 3 de dezembro, das 15:00 às 16:30 no Auditório 3 
da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Festa das Artes – crianças e jovens com deficiência

AGENDA

“O Pincel Mágico” espalha magia
12 artistas especiais que frequentam a Oficina das Artes da CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais Adultos são os responsáveis por toda a magia do amor que “O Pincel Mágico” anda a 
espalhar.
Texto: Sofia Pires
Fotos: Gentilmente cedidas pela CEDEMA

Minhas senhoras e meus senhores, a Plural&Singular 
tem a honra de apresentar a turma d’O Pincel Mágico: 
o Ricardo, o Rodrigo, o Filipe, a Ivone, duas Cristinas, 
uma delas conhecida por Tininha, a Catarina, o Fran-
cisco, o Joaquim, a Nonô e a Margarida.
E como os últimos são sempre os primeiros, para com-
pletar esta equipa falta dar a conhecer a personagem 
principal desta história que se vai contar: a Vera. 
As paixões platónicas que a Vera “transportava para a 
sala” foram o ponto de partida para “O Pincel Mágico”. 
“A história aborda esse tema dos afetos, que é muito pre-
sente nas nossas aulas e que nem sempre sabemos como 
lidar com isso”, explica a monitora de cerâmica e artes 
plásticas, Isabel Bernardes Silva.
A ideia inicial era relatar as estórias da Vera, mas outras 

se foram juntando dando origem a uma compilação, em 
que “as dificuldades de comunicação e compreensão que 
existem” acabam superadas pela “grande cumplicidade” 
com que se trabalha na Oficina de Artes.
“Íamos trabalhando com eles os acontecimentos diários 
transformando isso em objetivos e as coisas começaram 
a fazer sentido”, explica Isabel Bernardes Silva.
Eis que “O Pincel Mágico” começa a ganhar forma e 
cedo se transforma numa ferramenta de trabalho com 
os alunos da CEDEMA. “Entretanto vimos uma peça de 
teatro de marionetas e foi extraordinário ver a reação 
que eles tinham perante as marionetas”. 
A monitora da Oficina de Artes ficou, de imediato, 
motivada a “tentar construir com eles” fantoches que 
lhes transmitissem noções de reutilização do material. 

PLURAL

O Fórum Roma, em Lisboa, recebe no dia 3 de dezembro, das 9h00 às 17h00, uma Con-
ferência sobre a Vida Independente, promovida pelo movimento (d)Eficientes Indignados 
para discutir os contributos de todos à redação da nova Lei de Autonomia Pessoal/Vida 
Independente.

Conferência sobre a Vida Independente

Para assinalar as comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a 3 de 
dezembro, a direção nacional da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) decidiu pro-
mover uma vigília em frente à Assembleia da República no próprio dia, das 19h00 às 22h00 
como forma de protesto contra estas medidas que a instituição considera injustas e imorais 
para o povo português.

A APD organiza uma vigília no dia 3 de dezembro

O livro “Amizade sobre rodas” da cantora, professora e intérprete de língua gestual portu-
guesa (LPG), Paula Teixeira, é apresentado, por Manuel Luís Goucha, no próximo dia 3 de 
dezembro, pelas 18h30, no Museu da Eletricidade, em Lisboa.

Livro “Amizade sobre rodas”

“Não Fique (In)Diferente – Venha experimentar a diferença” é a iniciativa marcada para o 
dia 3 de dezembro, entre as 10h00 e as 16h00, em frente ao mercado municipal de Monte-
mor-o-Novo com a finalidade de sensibilizar a comunidade para as dificuldades sentidas 
pelas pessoas com deficiência.

Não Fique (In)Diferente com a CERCIMOR

LISBOA

MONTEMOR-O-NOVO

A festa “A Cidade é Presente para Todos”, que vai incluir um “flash mob” na Praça do 
Giraldo, na próxima terça-feira, vai ser o ponto alto das comemorações, em Évora, do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, divulgou o município desta cidade.

“A Cidade é Presente para Todos”
ÉVORA
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“Juntamos tudo isso: reciclar o material para construir 
novos brinquedos, novas histórias e transformar o nosso 
dia-a-dia muitas vezes difícil mas que podemos torna-lo 
mais interessante. Era essa a ideia que queria transmitir 
às crianças, que podem transformar as coisas”, revela 
Isabel Bernardes Silva.
Os escassos materiais de trabalho, compensados pela 
“riqueza da criatividade e imaginação e a infinita capaci-
dade de transformar qualquer coisa em algo mais”, de-
ram lugar a marionetas mágicas também graças à ajuda 
do voluntário Norberto, da voluntária Dália, da auxiliar 
Ângela e da terapeuta ocupacional Inês.
Faz-se de tudo um pouco para “fabricar” este projeto. 
Reciclagem, transformação, moldagem, colagem, pintura 
e adereços. Os voluntários costuram os figurinos e tam-
bém ajudam nas tarefas diárias. “Fazemos tudo, mari-
onetas e os cenários. Tudo feito por eles”, afirma Isabel 
Bernardes Silva. Até nas aulas de cerâmica se respira 
“Pincel Mágico” – “é motivação para fazermos trabalhos 
para as exposições, trabalhos que os valorizem, em que 
eles sejam reconhecidos, é isso que se pretende”. 
Nesta turma d’O Pincel Mágico” todos trabalham, 
embora uns com mais afinco que outros por causa das 
próprias limitações. “Não há aqui nenhuma marioneta 
que tenha sido feita toda por uma pessoa. Uns modelam, 
outros pintam, cada um vai fazendo consoante as suas 
capacidades, que são variadas”, descreve a monitora. 
O trabalho em equipa é um dos pontos essenciais deste 
projeto que pretende espicaçar as potencialidades de 
cada um e, ao mesmo tempo, “adaptar os trabalhos às 
suas capacidades e desenvolve-las através do exemplo 
dos colegas”. Conseguem também evoluir através do es-
tímulo: ‘se ele consegue eu também consigo’. Não se cria 
um ambiente competitivo, pelo contrário, tudo é amor 
n’O Pincel Mágico. 
A história retrata o dia-a-dia da Oficina de Artes e os 
múltiplos trabalhos que foram criados, os diálogos e a 
interação entre os alunos. Ao dar corpo à reciclagem 
de papel, vieram as marionetas e as histórias para lhes 
dar vida. Um caminho fantástico que culmina numa 
apresentação final para celebrar a conclusão do Lar Tel-
hadinho, que a CEDEMA IPSS vai inaugurar em breve. 

Através do teatro de rua estes artistas vão contar as suas 
aventuras, os seus afetos, os seus sonhos…
O Pincel Mágico é a varinha de condão da Fada 
“Mamalhuda” que transforma os sonhos em realidades, 
espalha magia, por assim dizer. De uma forma um 
pouco absurda e cómica tudo acaba por fazer todo o 
sentido quando conjugada na apresentação final: “A Ma-
gia do Amor” - é o resultado desta jornada de descober-
tas criativas. 
Segundo Isabel Bernardes Silva neste espetáculo os 
clientes da Oficina das Artes da CEDEMA “vão demon-
strar como fizeram as marionetas e depois então fazem 
uma pequena apresentação com marionetas”. 
As marionetas estão todas feitas, os ensaios apri-
moram a história e, enquanto se espera pela data da 
derradeira estreia, já se adianta a informação de um 
espetáculo de continuidade, uma demonstração e um 
ensaio aberto. No dia 3 de dezembro, vamos fazer uma 
pequena demonstração numa Feira da PT, em Lisboa, 
onde também teremos uma pequena banca de venda 
de objetos feitos pelos alunos nas oficinas e no dia 5 
de dezembro, está marcada a gravação de um anúncio 
do Pincel Mágico no museu da RTP. Na Festa de Natal 
da CEDEMA tem lugar um ensaio aberto ao público 
para que os familiares se inteirem do projeto e possam 
participar dando ideias. Por último, em janeiro a Câ-
mara Municipal de Almada solicitou a apresentação d’O 
Pincel Mágico a 90 meninos especiais. 

PLURAL

A turma do Pincel Mágico vai apre-
sentar “ A Magia do Amor”, uma 
ação de Teatro de Rua onde se conta 
o processo de transformação da im-
aginação em realidade, mas sempre 

alterado pelas circunstâncias.

PLURAL

Mais sobre Oficina das Artes – Mentes diferentes, criações únicas 

Este projeto iniciou-se com o Centro de Atividade Ocupacionais “Vida Viva”, 

com os utentes com maior dificuldade de aprendizagem e de execução, den-

tro da filosofia de que todos são potenciais artistas e de que de tudo se pode 

fazer arte. Dinamizada e monitorizada por uma criativa artística, Isabel Ber-

nardes Silva, e uma terapeuta ocupacional, Inês Martins, na Oficina das Artes 

faz-se cerâmica, trabalhos manuais, acessórios de moda, cenários para a peça 

de teatro e guarda-roupa. 
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SINGULAR

Voltando um pouco atrás para se organizar as ideias: o 
projeto teve início em abril de 2011, a História d’O Pin-
cel Mágico” foi escrita em dezembro do mesmo ano, foi 
referenciada pela Anaced no manual de boas práticas “A 
arte é para todos” em junho de 2012 e agora, em 2013, 
este projeto conquistou o apoio do Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.). Mas ainda não é 
tudo.
Como diz a própria Isabel Bernardes Silva …”Esta 
história começou há muitos anos”. Começou quando a 
artista plástica foi trabalhar para a Cedema, já vão nove 
anos. “Quando fui confrontada com pessoas diferentes a 
quem deveria ensinar cerâmica e artes plásticas mas com 
quem tinha primeiro de aprender uma outra forma de 
abordar a arte”, lembra.
Este projeto teve como ponto de partida a cerâmica e 
as artes plásticas, mas rapidamente se estendeu às artes 
cénicas e tem o seu ponto alto na literatura…É editado 
um livro que compila todas estas estórias dentro de uma 
história maior…”nada mais e tudo tudo vai ficar regis-
tado num pequeno livro” que “está prestes a nascer, desta 
pasta de papel, destas histórias recicladas, destes senti-
mentos renascidos, destas caricas furadas a berbequim 
e transformadas em chocalhos ou destes pacotes de 
sumo que viram tijolos e constroem um lar...”, escreveu a 
monitora da Oficina das Artes no blogue http://pincel-
magico2013.blogspot.pt/
O livro é a prova tangível de todo este processo que 
envolveu criatividade, imaginação, amor, camaradagem, 
solidariedade…Armas poderosas que fizeram magia… 
“Vamos editar a história d’O Pincel Mágico” com as ima-
gens das marionetas. Todas as imagens serão trabalhadas 
a partir dos trabalhos deles e dos desenhos deles, etc”, 
revela Isabel Bernardes Silva.
O livro pretende assinalar a inauguração do Lar Telhad-
inho em Famões, Odivelas que começou a ser construí-
do em fevereiro de 2010.
“O Pincel Mágico” tem participado no desenvolvimento 
deste novo equipamento que vai acolher com todas as 
condições de higiene segurança, amor e carinho, mais 
de 30 utentes. A Magia do Amor contribuiu para pos-
sibilitar novas experiências socioculturais, desportivas e 
outras a todos os novos “inquilinos” do Lar Telhadinho. 

E puff! Fez-se “O Pincel Mágico”
Não foi por magia que surgiu, pelo contrário, deu muito trabalho, mas foi um caminho mágico este que se 
percorreu na elaboração do projeto “O Pincel Mágico”. E para que esta história não caia no esquecimento, é 
editado um livro que conta tudo.

Texto: Sofia Pires
Foto: Gentilmente cedidas pela CEDEMA

SINGULAR

Neste espetáculo de marionetes não 
podia faltar música e a banda de 
apoio ao Teatro de Rua já está pon-
ta a tocar. Aqui se apresentam os 

“Strings”.
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