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stou mais que convicto que o salto qualitativo a que assistimos nas últimas décadas na área 

Eda reabilitação se deve, em grande medida, à valorização do papel da Família em todo o 

processo de apoio social a este grupo de pessoas.

Desde logo, com a subalternização do modelo médico em prol do modelo social de intervenção 

emergente, coube à Família assumir-se como o esteio de suporte ao seu filho/familiar com 

deficiência, no domínio educativo e na promoção da sua integração social.

Solta das amarras a que estava agrilhoada no antigo regime e consciente da insuficiência dos 

recursos a si inerentes, foi a Família que chamou a si a edificação das estruturas sociais de apoio 

aos seus filhos/familiares com deficiência. Privilegiou, de inicio, a resposta educativa para, na 

década de 80 e 90, investir na criação e/ou reconversão destas estruturas para a prossecução do 

apoio de que os seus filhos/familiares carecem na idade jovem e adulta.

Conceptora e obreira destas Organizações Sociais, a Família chamou a si a gestão das mesmas, 

assegurando-se por dentro do cumprimento da sua missão e transferindo para elas muitos dos 

valores e princípios humanistas tradicionalmente associados ao sistema familiar.

Agente e actor principal da sua gestão, é tantas vezes à custa dos recursos familiares que têm 

garantido a sustentabilidade económica das Instituições, reforçando-as com os seus próprios 

meios financeiros e continuando a assumir-se como o principal apoio social e afectivo ao seu 

familiar com deficiência. Nesta perspectiva, a Família tem-se assumido igualmente como o 

parceiro privilegiado na construção, desenvolvimento e avaliação dos projectos de vida e 

individuais dos nossos clientes.

Quanto ao futuro, após a falta dos progenitores, no que ao Elo Social diz respeito, é ainda na 

Família residual ou de substituição – irmãos, tutores, representantes sociais, delegados tutelares, 

que queremos que a Instituição continue alicerçada, a fim de ela continuar a ser o garante mais fiel 

do cumprimento da sua Missão.

Não podemos descurar mais este aspecto, pois este futuro já começou…              
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"Oh mulher, não se meta nisto que eu cá 

me entendo com o meu Deus." 

"Sinto-me amado por todos e sinto que 

estou numa atmosfera em que todos se 

preocupam comigo." 

«O facto de às vezes termos dificuldades 

não significa sermos mais ou menos 

responsáveis pelo que fazemos."

"Tenho um sonho de criança casar com 

a minha alma gémea." 

"Pára de sonhar, por alguma coisa estás 

no Elo Social." 

"Lá por estar no Elo Social as pessoas 

pensam que sou Burra, enganam-se."

"Temos de arranjar um homem para a 

nossa velhice."

“Vá arranjem-me alguém no Elo com uma 

Epilepsia pior que a minha!!” 

"Oh senhor? Olhe!! Eu não tomo mais 

comprimido nenhum. Já estou curado!!"

"É uma tristeza a gente morrer sem saber 

uma letra … ser um alfabeto!" (comentário 

de um cliente face à incapacidade de 

leitura de um outro). 

Eunice

Helena

Sofia

Bruno  Diamantino

PRIMEIRO NÓS
Clientes do Elo Social

Cláudia  

Sentida Homenagem de todo o Elo Social à nossa utente Emília Almeida que, em condições trágicas, nos deixou no 

passado mês de Novembro.



Mais três anos passaram da vida da nossa 

Instituição, cabendo-me a mim, na qualidade de 

Presidente da Direcção, procurar executar o mais 

fielmente possível o Plano de Acção, há 3 anos 

delineado pelos Órgãos Sociais agora cessantes.

Não foi um mandato fácil, considerando a conjuntura 

sócio-económica vivida mas, apesar de alguns 

sobressaltos, conseguimos manter e consolidar a 

estabilidade do Elo Social nos seus diferentes 

domínios.

Na área associativa, procedeu-se à redinamização e 

renovação dos sócios, a fim de tornar a nossa 

Associação mais activa e participativa e capacitá-la 

para responder aos desafios futuros. A Comissão de 

Trabalho nomeada para proceder à revisão do 

Regulamento Interno da Associação efectuou eficaz 

e atempadamente o seu trabalho, tendo competido à 

Assembleia Geral discutir e aprovar os novos termos 

deste importante documento da Instituição.

Foi criado o Código Ético do Elo Social que, depois de 

apreciado pelos diferentes Agentes da Instituição, foi 

aprovado em Assembleia Geral e incorporado como 

mais um documento estruturante da vida da 

Instituição.

Na área técnica, deu-se cumprimento aos planos 

técnicos anuais com especial enfoque nas 

Actividades promotoras de qualidade de vida dos 

nossos clientes e na melhoria contínua dos 

processos de suporte aos diferentes serviços do 

CEP, CAO e Lar Residencial. Concluiu-se os 

projectos transnacionais em que o Elo Social vinha 

participando, no âmbito dos programas Equal e 

Leonardo da Vinci, com produtos e resultados 

altamente positivos para a vida da nossa Associação.

Avançou-se significativamente nas negociações, 

com vista à reformulação e redimensionamento do 

projecto “Mar à Vista - Centro de Bem-estar e 

Desenvolvimento”, a implementar em estreita 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Cremilde Zuzarte

Em Jeito de Balanço

parceria com a Sociedade Herdade da Comporta e a 

Câmara Municipal de Grândola.

Muitas foram as realizações desenvolvidas ao longo 

do triénio do mandato destes Órgãos Sociais das 

quais esta Revista vos foi dando conta. Porém, como 

Instituição em desenvolvimento e sujeita a todas as 

vicissitudes da conjuntura sócio-económica e politica 

em que se enquadra, muito ficou por fazer para os 

novos Órgãos Sociais, que brevemente irão guiar os 

destinos da nossa Associação.

Em jeito de passagem de testemunho aos novos 

Corpos Gerentes, deixo duas grandes preocupações 

que os irão acompanhar no seu mandato:

l   A primeira é relativa ao terreno para instalação do 

projecto “Laços”, Lar para Idosos.

l A segunda, mais recentemente chegada, prende-

se com a alteração legislativa de fundo, respeitante 

ao Emprego Protegido e que irá obrigar-nos à 

reconversão do nosso Centro de Emprego Protegido.

Cremilde Zuzarte, Presidente da Direcção
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Órgãos Sociais
Manuel Rolo e Ramos

A Sociedade está em constante evolução, 

nomeadamente quanto ao seu “modus vivendi” e 

trabalho, cuja influência resulta, as mais das vezes, 

das novas e atraentes tecnologias, cada vez mais 

divulgadas.

São um instrumento fundamental em qualquer 

actividade económica/administrativa, inserindo-se 

deste modo, no progresso duma sociedade que se 

quer moderna, atractiva e voltada para o futuro. 

Em consequência, torna-se necessário adoptar, 

renovar e criar normas de conduta que balizem 

procedimentos e comportamentos tendentes a 

prevenir determinadas situações, quantas vezes 

potenciadoras de lesar dolosamente interesses das 

diferentes partes interessadas.

De harmonia com o “Plano de Acção dos Órgãos 

Sociais para o triénio de 2007/2009”, procedeu-se à 

revisão, geral do Regulamento Interno, visando 

adapta-lo à realidade actual e dar-lhe maior 

eficiência, tendo em conta as exigências da 

Instituição e novas situações. 

Assim, foram alteradas na sua redacção inicial vinte e 

cinco artigos, visando o seu aperfeiçoamento, por 

forma a torná-los mais claros, concretos e funcionais, 

para uma resposta que desde algum tempo se vinha 

tornando necessária a um melhor funcionamento do 

Elo Social. 

Por outro lado, criaram-se dez novos artigos 

devidamente enquadrados no contexto geral do 

regulamento, subsumem à sua previsão situações 

diversas não contempladas no anterior regulamento 

datado de 2003, e que, ao tempo, não se 

perspectivaram mas que actualmente pretendem 

abarcar novas situações entretanto surgidas. 

Antes porém, criou-se uma comissão de revisão que 

efectuou um trabalho de análise geral em alteração e 

introdução de novos artigos, que de modo geral 

Regulamento Interno

visam reforçar a cultura de valores, bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

Posteriormente, foram realizadas Assembleias 

Gerais, onde os associados expressaram as suas 

opiniões relativamente ao que foi alterado e inovado 

naqueles artigos, nomeadamente no que toca à 

missão, valores, programas de CAO - Centro de 

Ac t i v i dades  Ocupac iona i s ,  r es i denc ia l ,  

Médico/Enfermagem, representação dos Utentes, 

tutelas e muitos outros.  

Face á aprovação, o Regulamento Interno, 

constituído por 65 artigos, entrou em vigor em Maio 

findo, e visa cobrir, se possível, as situações ora em 

apreço.            

Manuel Rolo e Ramos Presidente da MAG
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes
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Filho de um casal de parcos recursos que vivia em 

África, mais exactamente na Guiné, com mais três 

irmãos mais novos, 

todos eles, com a 

desdita de terem 

n a s c i d o  c o m  

deficiência mental de 

diferentes graus de 

gravidade.

Aos 19 anos de idade, tive de enfrentar a morte do 

meu pai e, na sequência, assumir a responsabilidade 

de garantir a subsistência da família, como único 

elemento válido, tendo em conta que a minha mãe, 

homenagem lhe seja feita, teve que prestar sozinha 

toda a assistência ao agregado familiar. Garantida a 

subsistência da família, situação que só foi possível 

algum tempo depois, foi necessário pensar na 

educação e reabilitação dos meus irmãos. No local 

onde residíamos não havia qualquer resposta para o 

atendimento aconselhável às necessidades 

educativas especiais que as suas condições exigiam. 

O único recurso era uma escola primária oficial, com 

professores que, naquele tempo, não possuíam 

formação adequada (estávamos nos anos 60, diga-

se em abono da verdade, eram tempos que a 

problemática da deficiência não fazia parte das 

preocupações do ensino), onde foram integrados. 

Não obstante isso, apesar de tudo, dois dos três 

irmãos conseguiram aprender a ler e escrever, 

embora com alguma dificuldade.

Entretanto, os tempos foram passando, tive de 

cumprir o serviço Militar na Metrópole (como se 

chamava na altura) e fui mobilizado para a guerra do 

ultramar, onde cumpri três anos de serviço sempre 

afastado da família, sendo durante todo esse tempo a 

minha Mãe a garantir, sozinha, os cuidados devidos 

aos meus irmãos. O sustento da família foi garantido 

por alguma poupança que consegui fazer, antes do 

serviço militar, trabalhando durante anos uma média 

de 16 horas por dia, em dois empregos e ainda com 

muita ajuda de muitas pessoas amigas e bondosas.

Terminado este período da vida, muito difícil para 

mim e para a minha mãe, como podem imaginar, 

voltei ao trabalho e, entretanto, casei com uma 

mulher extraordinária que, apesar de conhecer a 

minha situação familiar, aceitou acompanhar-me na 

vida.

Passados dois anos de casamento, eu e minha 

mulher, decidimos ter um filho para dar uma grande 

alegria não só à minha sogra como à minha mãe.

Nasceu o Luís que, devido a várias circunstâncias 

ocorridas no parto, ficou com paralisia cerebral.

Como pode calcular, sentimos que o mundo nos tinha 

caído em cima.

Recuperados deste sentimento, percebemos que o 

Luís iria exigir um investimento 

incomensurável para a sua 

sobrevivência e reabilitação. 

Eu, minha mulher e minha mãe, 

unimos todas as forças para 

enfrentar esta nova situação 

difícil sem esquecer os irmãos.

Entretanto, regressámos a 

Portugal.

Aconteceu...

Guiné-Bissau

António Pascoal Braga

P
or
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes

Foi iniciada a reabilitação do Luís e a integração dos 

três irmãos. 

Esta questão, colocada desta forma, parece ter sido 

simples, mas não foi.

Decorriam os anos 70. No que se refere à reabilitação 

do Luís, conseguimos assistência no Hospital de 

Santana - Parede e Centro de Reabilitação em 

Alcoitão. No que concerne aos três irmãos, 

aconteceu que um deles, o mais afectado pelas 

p e r t u r b a ç õ e s  m e n t a i s ,  c o m e ç o u  a  t e r  

comportamentos que chegaram a interferir com a 

segurança da família, resultando daí a necessidade 

de internamento num hospital psiquiátrico. Quanto 

aos outros dois, fizemos a sua integração como 

aprendizes em duas empresas, depois de um 

trabalho pedagógico no meio populacional que 

rodeava a minha família, porque era preciso 

reivindicar os direitos das pessoas com deficiência. 

Era notório que os empregados ainda não queriam 

entender que, embora diferentes, as pessoas com 

deficiência, por vezes, são tão ou mais capazes que 

os ditos normais. No caso destes dois irmãos, posso 

garantir que eram trabalhadores braçais que rendiam 

mais que muitos colegas que com eles ombreavam e 

isso não lhes era reconhecido, na época ( não nos 

esqueçamos que nos anos 70 começou a ter 

visibilidade a problemática da deficiência. Foi um 

trabalho muito difícil e desgastante que foi dando 

alguns resultados.        

Foi nesta fase da minha vida que tomei 

conhecimento da existência do movimento CERCI, 

nascido de um punhado de pais e técnicos 

maravilhosos, com uma força anímica imparável e 

contagiante, de tal modo que não resisti juntar o meu 

entusiasmo e empenhamento para engrossar esse 

filão riquíssimo para o desenvolvimento do 

atendimento a pessoas com deficiência mental. O 

Luís foi assistido na CERCI - Lisboa.

Com o crescimento do Luís foi aumentado a angústia 

de se aproximar a fim da vida e, depois, como garantir 

o seu futuro e o dos seus tios?      

Esta angústia foi partilhada com outros pais e com 

um técnico que soube interpretá-la com realismo. 

Neste contexto, com a  força associativa que nos 

aglutinou, acreditámos ser possível desenvolver um 

projecto que pudesse dar resposta às necessidades 

da pessoa com deficiência jovem e adulta. 

Sonhámos e, quando um homem sonha, o Mundo 

pula e avança . Passados alguns anos, o sonho 

tornou-se realidade, uma das mais saborosas da 

minha vida. Hoje, existe o Elo Social, onde o Luís e 

um seu tio (meu irmão) usufruem dos apoios 

ocupacional, residencial e emprego protegido.    

É claro que a resolução destes problemas da vida 

foram trazendo um melhor equilíbrio emocional e 

bem estar a todos os membros da minha família.   

Também é claro que não era possível resolver nada 

sozinho, depois da minha mãe, foi a minha mulher a 

grande e indispensável aliada nesta caminhada difícil 

mas compensadora porque também a CERCI, Elo 

Social e muitos amigos me forneceram a 

solidariedade e força associativa necessárias para 

ainda alimentar esperança de concretizar outros que 

estão na forja.

Caros amigos, sobretudo pais e familiares de 

pessoas com deficiência, que tenham ou não 

contribuído para a existência do Elo Social, onde 

todos usufruímos dos seus serviços, não podemos 

despreocupar -nos  e  de ixar  andar  (não  

comparecendo às reuniões sejam de que tipo forem), 

temos de estar atentos, presentes e mobilizados em 

torno da Instituição porque ela precisa dessa força, 

só assim, temos a certeza do futuro dos nossos 

familiares. 

António Braga          
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Mágico – Olá a todos, 

meninos e meninas, 

s e n h o r e s  e  

senhoras….

Partner – Bem não 

vais começar outra 

vez, pois não?

Mágico – Olha, olha quem me está a chatear outra 

vez…mas tu apareceste, afinal, de onde?

Partner – Olha, que pergunta! Estava ali mesmo atrás 

da cortina.. 

Mágico – Há, pois é, desculpa, já me tinha esquecido de 

como tu eras cusca.

Partner – Eu, Cusca??....

Mágico – Sim tu, ainda me lembro na Festa de Natal, 

sempre a cuscar as datas dos números em que foram 

realizados os vários números que nós apresentámos.

Partner – Sim, sim, pois claro, tivemos mesmo que 

apresentar porque o coelho, ninguém viu, era só 

“cartola, pozinhos de pirlimpimpim, varinha e…” alguma 

palavras desastrosas e cartão e mais cartão, no final, 

sacaste da cartola cerca de 19 cartões.

Mágico – Sim, é verdade mas diz lá que não gostaste? 

Ficaste encantada no número dos Trajes Tradicionais, 

sim eu bem te vi tu a sacares os modelitos, depois, bem, 

a tua sorte foi que “los Sombreros” não te cabiam na 

mona.

Partner – O quê, los Sombreros? Ai esse não vi, hum, 

onde estaria eu? Há, já sei deveria estar, ora deixa cá 

ver…já sei, a ver as roupas dos números que estavam 

nas traseiras do palco.

Mágico – Não estavas nada, andavas a dançar, então 

não te lembras dos chapéus irrequietos?

Partner – Há, pois foi, e depois veio o Scrooge com as 

suas 3 visitas…Brrr…só de pensar…

Mágico – Sim, Sim, mas, no fim, vieram os 

presentinhos.

Partner – Ai sim? Mas eu não recebi nada e tu?

Mágico – Não são esses presentinhos, eram aqueles 

que andavam em redor da árvore, tu realmente tás cada 

vez pior…Ahahah, agora me estou a lembrar de um 

cartão que caiu no chão e que tu pensavas que era do 

nosso colega louro de olhos azuis! Ahahaha e afinal saiu 

o cartão do Michael Jackson.
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu...

Partner – Bem, nem me digas nada, mas depois 

recordámos o Homem na Lua o Muro de Berlim, o Natal 

à Chuva, as Cruzadas, os Panteras Negras, depois foi o 

intervalo. Depois o Zé Cabra e os artistas a chorar a rir, o 

Pax Diorum a retratar a Paz e a Esperança para o fim 

das Guerras, a Música no Coração, a Monserrat e o 

Mercury a Cantar Barcelona, e os…os…

Mágico – Bem, mas qual é a tua de dizeres assim de 

rajada os números todos?

Partner – Bem, é que a seguir foram os Excesso….

Mágico – Sim, e?

Partner – E cada vez que me lembro do João Portugal 

(ex-excesso), a sair da caixa a cantar…ai aiiii

Mágico – Ai como tu ficaste…! 

Partner – Sim e a seguir foi o Romeu e a Julieta…Ai aiiii 

Joãozinho Tuga...

Mágico – Bem, avançando, foi recitado um poema….

Partner – Sim, sim de um Homem Nascido se fala….ai 

ai, Joãozinho…

Mágico – Mas não foi o João, foi a Eunice que o recitou!

Partner – Sim, sim, depois foi os Camponeses do Elo, e 

o Jesus Cristo Super Star, ai aiiii Jesus….Star, star = 

Johnny Tuga aiiiiiiiiiiiiii…

Mágico – Pois foi e depois foi cantado o Hino do Elo. 

Mas, porque é que estás a chorar?

P a r t n e r  –  

Buáaaa…..

Mágico – Ainda 

agora estavas 

toda cheia de 

“a i s ”  com o  

Joãozinho Tuga 

e agora estás 

nesse pranto? Não te entendo!

Partner – Sim, estou a chorar porque tu, no final, em vez 

d e  s a c a r e s  o  c o e l h o  d a  c a r t o l a  

não…buáaaa…transformaste-nos em coelhos e, 

quando fui falar com o meu Joãozinho Tuga,… 

buáaaa…ele foi-se….EMBORA Buáaaaaa…..

Mágico – Vá lá não fiques assim, melhores dias virão. 

Para o Ano, ele volta, ou no outro, não sei, digo eu!

Partner – A sério? E nós? Vamos voltar?

Mágico – Não sei, depende da nossa agenda.

Elsa Santos  
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Festa de Natal 2008...



Quem por esta altura estiver a “passar” os olhos pela 

Revista Caminhos e em particular por este artigo, 

poderá estar a pensar, “mas eu já li em 2006 um artigo 

sobre esta peça!” O que, diga-se de passagem, é um 

facto veraz. Contudo, 

existiram razões para o 

g r u p o  

Te a t r e l o  

ter trazido, 

uma vez 

m a i s  a  

cena, esta peça. O 

motivo maior foi o facto de esta, ter sido uma das 

peças com maior sucesso a passar pelo nosso palco, 

avaliação consubstanciada nos comentários 

extremamente positivos provindos da grande maioria 

dos espectadores. Para além do factor sucesso, 

procurámos não só introduzir inovação no que à 

coreografia e cenografia diz respeito, mas também e 

principalmente no elenco. Assim, procurámos que 

todo o elenco, mais de 40 pessoas, fosse constituído 

só por pessoas com Deficiência Mental. Note que, na 

peça de 2006, os papéis de Madalena, Judas e Cristo 

ficaram à responsabilidade de Profissionais da Elo. 

Poderão estar a pensar, será que não foi demasiado 

arrojada a opção de atribuir papéis de grande 

exigência aos nossos clientes? 

A essa pergunta respondo com factos, e estes 

atestam e evidenciam a capacidade e qualidade dos 

nossos actores. Que grande espectáculo nos 

proporcionaram! 

Todos eles encarnaram a personagem que lhes foi 

atribuída com um profissionalismo exemplar. Cristo 

parecia ter reencarnado no corpo do nosso artista e 

regressado à Terra; Madalena deslumbrou em 

movimento, expressividade e sentimento; Judas foi 

uma tempestade de emoções onde a revolta e o 

arrependimento tiveram primazia; os apóstolos 

mostraram-se fiéis e solidários seguidores de Cristo 

(pronto, excepção feita a Judas e Pedro); Herodes 

excruciou com atroz ímpeto, do primeiro ao último 

suspiro, Jesus Cristo, em especial na cena da 

Crucificação. Quem não se recorda dos Sumo 
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Jesus Cristo Superstar...
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Importa referir que as mensagens transmitidas nesta 

peça só foram possíveis graças ao comprometimento 

de todos em geral e, em particular, à dedicação nos 

ensaios, o querer fazer bem e acima de tudo à forma 

como os nossos artistas geriram a 

pressão. A atitude e postura de todos 

os envolv idos permi tem-nos 

perspec t i va r  o  

f u t u r o  d e s t a  

Companhia de 

Teatro com 

um enorme 

sorriso. 

Em suma, a 

a v a l i a ç ã o  

final do espectáculo não poderia ser mais positiva 

tendo os nossos artistas despoletado na plateia 

infindos aplausos e incontidas emoções.

Aguardamos por mais espectáculos como este!          

Ricardo Rodrigues        
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Sacerdotes que, do “pedestal” onde se encontravam, 

conluiavam a melhor estratégia para matar Cristo? E 

aqueles vendilhões do templo que recriaram uma 

autêntica Feira do Relógio em tamanho reduzido? 

Aqueles Leprosos que foram tão incisivos na vontade 

de ficarem curados que até tombaram Jesus de 

Nazaré? (só o fizeram porque estava no guião, 

evidentemente) E, finalmente, tivemos um Povo que 

espelhou uma mentalidade muito actual, o sindroma 

do vira casacas, ou seja de fervorosos apoiantes de 

Cristo transformaram-se em delatores e de forma 

indirecta executores da pena de morte a que o 

condenaram.   

A abrilhantar ainda mais o espectáculo, tivemos, uma 

vez mais, a presença da ilustre actriz e cantora 

Bárbara Barradas, que com a nossa banda os 

Panteras Negras, deu voz a algumas das cenas do 

Jesus Cristo Superstar.
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Eram chamados “Jogos à Descoberta” e ainda havia 

os “Jogos Radicais”. Bem, esses foram de gritos, 

foram demais e aquela adrenalina toda do slide, na 

escalada, no tiro ao arco, no campo minado e no 

paintball? E aquela amostra de Taekwondo? Bem 

nem tenho palavras para descrever.

O almoço chegou depressa, nem demos pelo tempo 

passar, tal era a alegria e azáfama dos jogos! Aquilo é 

que foi comer rapidinho, pois “Os Panteras” estavam 

a animar a tarde e não havia um minuto a perder, era 

preciso ir abanar o capacete, o mais que se podia. 

Chegou a única tristeza do dia que foi o final e a hora 

de regressar às Instituições, mas restava-nos a 

esperança que, para o ano, possamos voltar de novo 

aos Jogos da Primavera.

Viva o Elo Social, com todos os momentos de alegria 

que nos proporcionou.       

Filipe Barroquinho/Maria Teresa  

Hora de levantar, vá, vamos lá, hoje é um dia 

diferente, lembram-se? Claro que sim, quem se 

poderia esquecer dos Jogos da Primavera do Elo 

Social?

Passamos o ano inteiro à espera destes jogos para 

nos divertirmos e brincarmos um pouco. Não é que 

não o façamos o ano inteiro mas … há! Neste dia é 

diferente e, este ano vão ser uns jogos bem 

diferentes de todos, vão ser realizados no parque 

municipal do Cabeço de Montachique. O dia foi bem 

passado entre risos e gargalhadas de graúdos e 

miúdos, podia escutar-se o som da floresta, das 

árvores e o chilrear dos passarinhos. Devido ao 

agradável e enorme espaço, pôde assim realizar-se 

muito mais jogos, cada um mais divertido que o outro. 

Ainda me lembro dos nomes de todos os jogos: pisa 

balões, bowling, jogo das latas, corrida de sacos, 

tracção da corda, jogo da raposa e siameses. 

Jogos da  Primavera...
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Pela primeira vez…

Como participante superou as minhas expectativas. 

Foi uma experiência fantástica, enriquecedora a nível 

profissional e sobretudo interessante pelo facto de 

estar em convívio 24 horas com os jovens, 

possibilitando o melhor conhecimento de cada um 

deles numa vertente diferente, mais espontânea, fora 

do contexto diário do Elo Social.

Fiquei surpreendida em poder conciliar tão bem o 

trabalho e diversão, sem deixar escapar tantas 

responsabilidades. Fizemos passeios matinais, indo 

à praia, em algumas tardes ficámos na piscina, na 

privacidade do nosso convívio e desfrutando de uma 

tarde ensolarada, e ainda de brinde, fomos 

contemplados com o som da viola do Dr. Martins. À 

noite, fomos passear pelo centro de Albufeira, 

aproveitando sempre que possível dos espectáculos 

oferecidos na rua, que muito prendiam as atenções 

dos nossos clientes. Mas, toda esta harmonia, só foi 

possível com a ajuda de toda a equipa que estava 

Colónia de Férias Albufeira ...

sempre bem articulada e funcional, transformando o 

nosso trabalho mais leve e as actividades mais 

divertidas.

E para finalizar tivemos a festa de despedida com 

Karaoke, onde todos os nossos jovens e monitoras 

participaram, ora cantando, ora dançando, fazendo 

uma belíssima festa.

Bem, depois de ver e contribuir para a fomentação da 

alegria e bem-estar dos nossos clientes, fiquei 

convencida de que foi muito gratificante. Ver o sorriso 

e a felicidade deles, não tem preço!

Sinceramente, concluí a semana da colónia de férias 

em Albufeira com sabor de “Quero Mais”.

Rosemary Reitz
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No dia 24 de Julho, visitámos um dos primeiros 

aquários no mundo: O Aquário Vasco da Gama. 

Esta visita foi o ponto de partida para a descoberta de 

um Mundo Cheio de cor e vida.

Segue a reportagem fotográfica:

Logo à entrada, t irámos uma foto junto                                    

à estátua de Vasco da Gama!

Observámos uma grande variedade de espécies de 

peixes, mamíferos, répteis, aves e animais 

invertebrados. Uns animais estavam vivos, mas 

outros estavam embalsamados ou conservados 

dentro de frascos em formol. 

Ficámos impressionados com a famosa lula gigante 

embalsamada, com os seus imponentes oito metros, 

capturada em 1972, a 130 metros de profundidade!

Subimos  ao 1º andar, onde tivemos a oportunidade 

de ver uma colecção de peixes conservados, 

visitámos a sala dos tubarões, alguns deles espécies 

raras, a sala das conchas exóticas e a sala dos 

Mamíferos Marinhos e Aves.

O que captou mais a atenção dos nossos clientes, 

foram as Otárias, um macho e uma fêmea, "Vitinho" e 

"Olívia", nomes dados às espécies oriundas da África 

do Sul. Pudemos vê-las a comer o peixe atirado pelo 

tratador e a forma como nadavam na água ....

- De seguida, visitámos o tanque das tartarugas 

marinhas e observámos alguma fauna de água doce.

O Aquário Vasco da Gama foi inaugurado em 1898, 

sob o impulso do Rei D. Carlos I, e tem como principal 

objectivo a divulgação da Vida Aquática.

Um Museu com uma grande diversidade de 

exemplares conservados e naturalizados, 

oferecendo destaque à Colecção Oceanográfica 

D.Carlos I, e um Aquário, exibindo mais de 250 

espécies de água doce e salgada, provenientes de 

ambos os hemisférios, permitem o contacto estreito 

com a riqueza do Meio Aquático. O modernaço 

Oceanário fez esquecer este espaço, mas o 

"velhinho" Aquário Vasco da Gama continua a 

merecer que o visitem!

Patrícia Lourenço

Monstros Marinhos...
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Muito agradecemos, Sr. Padre Vitor Melicias, a 

disponibilidade e prontidão com que acedeu a 

colaborar com a revista “Caminhos”, na sua 5ª 

edição.

Elo Social: Há 2 décadas atrás, o Sr. Padre, então na 

qualidade de Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, deu um substancial impulso 

ao projecto Elo Social. Fê-lo porque acreditou neste 

projecto. O que levou a nele acreditar?

Sr. Padre Vítor Melicias: Além da consciência da 

necessidade de projectos nessa área e da minha 

natural propensão para apoiar iniciativas de carácter 

social, verifiquei a qualidade do projecto e encontrei 

nas pessoas que o apresentavam uma clara 

motivação solidária e uma rara determinação em 

levá-lo por diante. Isso bastou para que lhe desse 

todo o meu apoio e hoje me felicite pelo êxito da 

iniciativa.

Elo Social: Hoje, o Elo Social possui um conjunto de 

estruturas onde, diariamente, recebem apoio 105 

pessoas nas Respostas de Centro de Emprego 

Protegido, do Centro da Actividades Ocupacionais e 

Lar Residencial. Os principais obreiros e gestores 

desta Obra foram e têm sido os Pais/Familiares.

Pelo que estes pais fizeram em prol da sociedade, o 

que é que esta poderá fazer em prol deles, agora que 

se sentem cada vez mais fragilizados, em razão da 

idade?   
 

Sr. Padre Vítor Melícias: Em obras desta natureza é 

natural e é bom que os Familiares sejam os primeiros 

agentes e que  quem é protegido os veja como o 

primeiro rosto da solidariedade. É mesmo 

fundamental que assim seja.

Contudo, nem os familiares, seja qual for o seu grau 

de parentesco ou de relação, nem qualquer outro 

interveniente no processo deve actuar na lógica do 

“do ut des”, ou seja, “dou para que me dês”, faço para 

que me façam a mim.

Não, a lógica da solidariedade e da relação familiar é 

outra. É a de que “ é dando que se recebe, é amando 

que se é amado, é protegendo que se é protegido…”.

Por outro lado, nunca podem nem devem ser 

deixados sozinhos nesta nobre tarefa, porque o 

dever de proteger quem necessita é um dever 

colectivo e universal que não pode incidir apenas 

sobre os familiares. Pelo contrário, aos familiares 

devem ser criadas pelo Estado, pela sociedade civil 

organizada e por toda a comunidade, condições 

especiais de apoio financeiro, social e psicológico, 

que, sendo adequado, suficiente e atempado, 

permita que eles se sintam em condições de serem o 

primeiro rosto afectivo e efectivo do acto de amor que 

é ajudar alguém no exercício do seu direito de ser 

ajudado. 

Nesta lógica, é claro que na medida em  que, em 

razão da idade, da saúde ou de outras limitações , se 

Sr. Padre Vitor Melicias ...



forem fragilizando ou mesmo incapacitando, para 

exercer esta bela função devem eles mesmos ver 

reforçados os apoios e, porventura, serem 

assumidos como objecto de protecção específica 

conforme com a sua situação concreta.   

Elo Social: Na qualidade de Actor Social, com uma 

visão abrangente sobre todas as problemáticas 

sociais em Portugal, como perspectiva a solução da 

insuficiência das respostas às pessoas com 

deficiência, na idade jovem e adulta e suas famílias?

Sr. Padre Vítor Melicias: Sendo a autonomia 

pessoal uma das primeiras expressões da liberdade 

e da dignidade das pessoas, as várias formas de 

d e p e n d ê n c i a  e  

l i m i t a ç ã o  d a  

autonomia devem 

merecer absoluta 

p r io r idade   nas  

políticas sociais. 

Felizmente, na 

E u r o p a ,  

i n c l u i n d o  

Portugal, tem 

h a v i d o  u m a  

evolução muito 

positiva na prevenção das dependências e no apoio 

às pessoas portadoras de deficiências.

Há, contudo, ainda muito a fazer sobretudo nas 

práticas  de apoio no domicílio e às famílias bem 

como às pessoas acolhidas em  instituições. 

Quer o Pacto de Cooperação para a Solidariedade 

em vigor entre o Estado (Administração Central e 

Local) e as instituições mais representativas da 

sociedade civil solidária quer a legislação existente 

são enquadramento suficiente para um aumento, 

absolutamente imprescindível,  das práticas de 

responsabilidade social, tanto das empresas como 

das demais organizações, a começar pela família.
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Os próprios serviços sociais públicos não podem 

limitar-se a exigir qualidade e intensificar a 

fiscalização. Devem, antes, ser os primeiros a 

assumir-se como responsáveis e co-responsáveis, 

para que se encontrem respostas suficientes na 

Carta Social nacional. O desafio prioritário é 

suficiência e qualidade, co-responsavelmente 

assumidos por todas as partes: Estado (incluindo o 

local state, ou seja, a administração regional e local), 

as instituições e a família.

Elo Social: A crescente exigência da qualificação 

das Organizações Sociais promovida pelo 

Organismo de tutela esbarra tantas vezes com a 

escassez de recursos para o fazer, por parte das 

Instituições. Como superar estas barreiras e o que é 

que, em seu entender, é prioritário fazer neste 

domínio?

Sr. Padre Vítor Melícias: É urgente retomar a ideia e 

o compromisso  consagrados no Pacto de que é 

essencial o planeamento conjunto e efectivamente 

participado e que não se definam políticas sem 

audição e participação das instituições e, na medida 

do possível, das próprias famílias ou, se for o caso, 

dos próprios afectados pelas dependências. Aqui, 

sim, estamos bastante atrasados e temos de voltar às 

boas intenções e descer ao terreno das boas práticas 

conjuntas sem presunções de alegadas exigências 

técnicas ou arrogâncias de tesouraria.

Elo Social: A conjuntura económica desfavorável 

que atravessamos está a colocar dificuldades 

crescentes às Organizações Sociais quanto à 

escassez de recursos para o cumprimento da sua 

missão.

Numa fase de crise económico-financeira, que 

medidas de incentivo às Empresas deviam ser 

tomadas para estimular a sua Responsabilidade 

Social?  
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Sr. Padre Vítor Melícias: Esta é inequivocamente 

uma daquelas áreas, em que, independentemente de 

haver ou não crise financeira, urge estimular o 

exercício da responsabilidade social das empresas, 

das organizações e do próprio Estado.

A responsabilidade é comum. Cada um deve, por 

isso, intervir segundo as suas próprias capacidades, 

recursos e disponibilidades. O que deve ceder nunca 

pode ser a qualidade dos serviços nem a qualificação 

das organizações, muito menos a dignidade de quem 

necessita, e por isso tem direito, de ser apoiado.

Elo Social: O Elo Social, entre outros projectos que 

tem em mãos, conta-se o projecto “Mar à Vista” a 

desenvolver em parceria com a Câmara Municipal de 

Grândola e a Sociedade Herdade da Comporta do 

Grupo Espírito Santo. Tendo como objectivo criar um 

equipamento vocacionado para o lazer e bem-estar 

de grupos sociais desfavorecidos, não é considerada 

uma resposta social prioritária pelas Entidades 

Oficiais e, como tal, não se dispõem a apoiá-lo. De 

que modo podemos contar mais uma vez com os 

bons ofícios de V. Exa. na angariação dos meios 

financeiros que faltam para a sua edificação? 

Sr. Padre Vítor Melícias:  Não conheço 

suficientemente o projecto para me poder pronunciar 

com isenção, mas a apresentação sumária que dele 

me fizeram deixa-me a sensação de que será uma 

iniciativa criativa e seguramente útil. 

O reconhecimento da utilidade e prioridade dos 

projectos sociais deve, porém e sempre, resultar da 

avaliação e planeamento conjunto das entidades 

promotoras e das financiadoras. Não há dúvida de 

que há que estabelecer prioridades e que estas  

devem ser encontradas em função das 

disponibilidades e das responsabilidades.

Desejando estar sempre do vosso lado nas boas 

causas, gostaria pelo menos, quer em relação a este 

quer a qualquer outro projecto em favor dos 

portadores de deficiências, de manter a esperança e 

a vontade de que eles sejam vistos e tratados como 

“primeiros de todos os irmãos” e, portanto, primeiros 

titulares de legítimas expectativas. 
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Crónicas de Vidas...

Era Natal e no ar respirava-se o afã entusiasta da 

proximidade do dia da grande Festa da Instituição.

Jacinta, na sua passividade preocupante, só 

acicatada por agentes externos que lhe introduziam 

uma dose de ansiedade, tropeçava ainda, aqui e 

acolá, nalguns dos versos da “Fala do Homem 

Nascido” de António Gedeão, atraiçoada por uma 

memória menos viva e já ofuscada pelo seu quase 

meio século de vida.

Em resposta ao estímulo perseverante de terceiros, 

voltava resignada atrás, mas lá tornava a emperrar 

no arranque de mais uma quadra. “Não há ventos que 

não prestem, nem marés que…”, apoiava o ponto, 

para, de imediato, pegar no mote e arrancar 

pressurosa para a empolgante parte final.

O que mais levava a acreditar no sucesso da Jacinta 

é que cada palavra, cada verso eram vividos, 

nasciam-lhe de dentro e, na sua expressão, envolvia 

o seu corpo e a sua alma!     

 

Um dia já bastante próximo do dia D, num contexto 

social informal da Instituição constituído não mais de 

meia dúzia de pessoas, foi-lhe lançado mais uma vez 

o repto:

“Venho da terra assombrada…”

Jacinta aceita o desafio, com os pés bem assentes no 

chão, firme, segura e resoluta, prossegue:

do ventre da minha mãe 

não pretendo roubar nada

nem fazer mal a ninguém.

Só quero o que me é devido

por me trazerem aqui 

que eu nem sequer fui ouvido

no acto de que nasci.

Trago boca para comer

e olhos para desejar 

com licença quero passar 

tenho pressa de viver.

Com licença com licença 

que a vida é água a correr

venho do fundo do tempo

não tenho tempo a perder.

Minha barca aparelhada

solta o pano rumo ao norte

meu desejo é passaporte 

para a fronteira fechada.

Não há ventos que não prestem 

nem marés que não convenham 

nem forças que me molestem 

correntes que me detenham. 

Quero eu e a natureza

que a natureza sou eu 

e as forças da natureza

nunca ninguém as venceu. 

Com licença com licença

que a barca se fez ao mar 

não há poder que me vença 

mesmo morto hei-de passar.

Com licença com licença

Com rumo à estrela polar.        

Jacinta que, no decurso da sua tarefa, exprimira 

ternura, firmeza, determinação, indignação, 

perseverança, termina agora com enorme leveza, 

com todo o seu corpo e mãos, apontando e soltando-

se para o céu.

O pleno sucesso arrancaram, nos poucos 

espectadores presentes, rasgados aplausos e 

incentivos que despertaram em Jacinta tais 

sentimentos contraditórios de alegria e revolta que 

não se conteve, meneando a sua cabeça 

descontente:

Malditos Ferros...
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“Malditos Ferros”!!

Todos os presentes ficaram em silêncio e 

estupefactos, não deixando de a inquirir para que 

explicasse o conteúdo subjacente a uma tal 

expressão.

Jacinta, agora mais taciturna e cabisbaixa, numa voz 

inicialmente abafada pelo peso do recalcamento e do 

silêncio de tantos anos, soltando-se a pouco e pouco 

pelo despertar do sentimento da revolta, acrescenta:   

- Pois, homem, você não sabe que foram aqueles 

malditos ferros que aquela médica usou no meu 

nascimento os causadores de tudo isto? Se não 

fosse isso, o que eu poderia ter sido? Poderia hoje ser 

um grande poeta…

Por momentos e em empatia com Jacinta, também 

eu soçobrei à força nefasta e fatídica daqueles ferros 

e, em silêncio e circunspecto, fui também eu 

assaltado por pensamentos de maldição daqueles 

ferros:

- Malditos ferros, que invadiram e a arrancaram 

impiedosamente ao ventre materno! 

- Malditos ferros, que lhe causaram feridas 

irreparáveis e que jamais cicatrizarão!

- Malditos ferros, que mutilaram o seu corpo e para 

sempre a atrofiaram no seu normal caminhar!

Malditos ferros, que atrofiaram a sua mente e não a 

deixaram ver mais além!

Malditos ferros, que a agrilhoaram ao seu destino e 

não lhe permitem alcançar a sua estrela polar!

Absorto nestes meus pensamentos e com um 

semblante carregado de tristeza e revolta, Jacinta 

fita-me agora num tom jocoso e irónico, como que a 

ajudar-nos a sair desta e remata:

- Oh, homem deixe-se disso … o que é certo é que ela 

já bateu a caçoleta e eu, aqui, cá continuo vivinha da 

silva… 

Numa tentativa terapêutica de procurar retomar a 

expressão de sentimentos abafados na alma de 

Jacinta, ao cruzar-me com ela, frequentemente lhe 

lanço o mote do seu desabafo incontido e traiçoeiro: 

“Malditos ferros”…

Resignada ao seu destino, Jacinta responde 

inquieta:

- Oh homem, não me fale disso…

Sem a violentar mais no despertar destes seus 

recônditos fantasmas, eu sigo murmurando baixinho:

“Malditos ferros… Malditos ferros… Malditos 

ferros…”

António Martins



3
Revista Caminhos Revista Caminhos Revista Caminhos Revista Caminhos Revista CaminhosRevista CaminhosRevista Caminhos Revista Ca

R
E

V
IS

TA
 

C
A

M
IN

H
O

S

REFLEXÃO
Tributo aos Heróis...

No ano 2009, a palavra "herói" foi frequentemente 

invocada nos meios de comunicação social.

O piloto americano que salvou a vida dos 

passageiros do avião que pilotava ao fazer uma 

aterragem exemplar no rio Hudson... E o herói 

português que desviou a direcção do camião 

desgovernado que seguia direito a uma esplanada 

repleta de pessoas...

Estes são alguns dos heróis dos nossos dias.

Alguns são heróis pela excelência do que fazem - na 

ciência, nas artes, no desporto - outros são pessoas 

mais ou menos vulgares e que, de repente, pelos 

seus actos extraordinários, escrevem os seus nomes 

na história.

Nos tempos que vivemos, precisamos destes heróis, 

destas pessoas que nos fazem relembrar o quão 

"bom" pode ser o ser humano.

Alguns perseguem o estrelato, traçam como 

objectivo de vida deixarem a sua marca para a 

posteridade, querem ser recordados, querem ser 

falados pelas gerações vindouras, querem que o seu 

nome fique para a eternidade...

Outros não têm essa pretensão e são heróis apenas 

porque, por um qualquer acaso, estavam no sítio 

certo, à hora certa, e com actos de invulgar 

generosidade ficam, de repente, nas nossas 

memórias.

Olho com muito respeito para todos estes Heróis.

Para os heróis da história e para todos quantos 

ontem, hoje ou amanhã vão continuar a ser autores 

destes actos verdadeiramente heróicos...

Um dia, há muitos anos atrás, uma revista lançava o 

seguinte desafio: "define, numa frase, o que é ser 

herói". As melhores frases ganhavam um prémio.

Recordo-me que, na altura, enviei a minha frase que 

dizia: "o verdadeiro herói é aquele que é reconhecido 

por aquilo que realmente é".

No fundo todos podemos ser heróis. 

São heróis os nossos clientes quando diariamente 

partilham afectos e sentimentos, são heróis as 

famílias pela perseverança e força de uma vida, são 

heróis os profissionais sempre que cuidam e ouvem, 

são heróis os directores na sua disponibilidade, 

generosidade e abnegação.     

 Estes, na minha opinião, são os verdadeiros heróis 

do nosso dia-a-dia. E esta é uma das formas de o 

reconhecer.

 Um muito obrigado.

     

Ricardo Rodrigues

Tributo aos Heróis...
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REFLEXÃO
CEP’s... Que Futuro?

No passado dia 12 de Outubro de 2009, foi publicado 

em Diário da República, depois de aprovado em 

Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente 

da República, o Decreto-lei nº 290/2009.

Entre outras coisas, versa alterações de fundo ao 

regime do Emprego Protegido.

Pelo impacto deste Decreto-lei sobre os Centros de 

Emprego Protegido e sobre os trabalhadores com 

deficiência que neles trabalham e porque, pelo que 

nos é dado conhecer, nenhum dos cerca de doze 

Centros de Emprego Protegido foi ouvido 

previamente sobre o conteúdo destas alterações, 

sentimo-nos no dever de expor a nossa visão crítica 

sobre o assunto. Então vejamos…

1. O Decreto-lei nº 40/83 que instituiu o regime de 

Emprego Protegido em Portugal, define, no seu art.º 

4º, o Centro de Emprego Protegido como uma 

“unidade de produção, de carácter industrial, 

artesanal, agrícola, comercial ou de prestação de 

serviços, integrado na actividade económica 

nacional, que visa assegurar aos deficientes o 

exercício de uma actividade remunerada assim como 

a possibilidade de formação e ou aperfeiçoamento 

profissional que permitam, sempre que possível, a 

sua transferência para o mercado normal de 

trabalho”.

No seu preâmbulo, apresenta a fundamentação da 

criação desta figura jurídica, sustentando que “As 

dificuldades impostas na obtenção e manutenção de 

emprego que se deparam ao comum dos indivíduos – 

por razões atinentes à conjuntura económica 

nacional e internacional – agravam-se, naturalmente, 

quando se encontram afectados por qualquer 

incapacidade física ou psíquica, impossibilitados, por 

isso, de competirem no mercado de emprego”.  

Apesar de 26 anos volvidos, será que esta situação e 

a conjuntura sócio-económica se modificaram, para 

que tenham sido revogados os decretos-lei que 

enformam os Centros de Emprego Protegido e 

tenham os seus trabalhadores com deficiência sido 

amputados da possibilidade de fazerem o seu 

trajecto de vida profissional nestas Unidades 

Produtivas e lançá-los no desemprego?

Pensamos que não. Pelo contrário, a conjuntura 

sócio-económica nacional e internacional agravou-

se como é do conhecimento de todos e, a cada dia 

que passa, somos confrontados com números de 

desemprego mais assustadores!!

2. Por outro lado, a figura de Emprego Protegido foi 

especialmente talhada para as pessoas com 

deficiência mental moderada ou moderada/ligeira 

que, possuindo a capacidade média de trabalho igual 

ou superior a um terço da capacidade normal exigida 

a um trabalhador não deficiente, não tenham 

oportunidade imediata de ingresso num emprego 

aberto.

CEP’s... Que Futuro?
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Aliás, se analisarmos retroactivamente os 

beneficiários que passaram ou se encontram nos 

Centros de Emprego Protegido são, na sua 

generalidade, pessoas com deficiência mental com 

uma capacidade produtiva que se situa entre os 34% 

e os 40%.

Pensamos, deste modo, que estas pessoas com 

deficiência, na sua maioria, não tinham, nem nunca 

terão competências sócio-profissionais para se 

integrarem com alguma segurança e estabilidade no 

mercado aberto de trabalho.

Então, face ao presente decreto-lei, resta a 

possibilidade, 5 anos volvidos, de se integrarem em 

Centros de Actividades Ocupacionais, se houver 

oportunidade, regressarem a casa e todo o 

investimento, rumo à integração sócio-profissional, 

ser perdido.

Pensamos igualmente que subjacente à anterior 

filosofia de Centro de Emprego Protegido (Dec. Lei 

40/83, Dec. Lei 194/88 e Dec. Regulamentar 37/85) 

estavam políticas de discriminação positiva, 

fomentando a igualdade de oportunidades para estas 

pessoas com deficiência e a maximização do seu 

potencial de desenvolvimento e integração sócio-

profissional.

Que politica é esta que condena a maioria destas 

pessoas inexoravelmente a regredir a um estatuto 

inferior, através da sua integração num Centro de 

Actividades Ocupacionais ou a ficar em casa, quando 

poderiam, no resto da sua vida activa, prosseguir a 

sua carreira profissional possível nos Centros de 

Emprego Protegido, onde mostraram capacidades 

de garantir a sua viabilidade económica?

3. Serão razões de ordem económico-financeira que 

estão subjacentes a esta alteração dos decisores 

políticos?

Pensamos que, por aí, também não encontramos 

fundamentos. Então vejamos: 

a) Integração de uma pessoa com deficiência mental 

com 65% de deficit produtivo, num Centro de 

Emprego Protegido, com estatuto de trabalhador:

- Custo mensal do IEFP: 419,22 (IAS) x 65% x 14 

meses : 12 meses do ano x 1.125 = 357,65�/mês.

- Se a este valor retirarmos o valor da sua 

contribuição activa para a Segurança Social serão 

menos 57,50�/mês.

- Se retirarmos o valor dos 12,5% pagos à Segurança 

Social sobre o valor da efectiva produção paga pela 

entidade patronal, serão menos 26,00�/mês.

- Deste modo, o custo efectivo ao Estado por uma 

pessoa com deficiência integrada em regime de 

Emprego Protegido é de 274,15€/mês.     

 

b) Integração de uma pessoa com deficiência num 

Centro de Actividades Ocupacionais, na qualidade de 

utente:

  
 



Não será de privilegiar estrategicamente que o 

Regime de Emprego Apoiado se desenvolva em 

contexto aberto de trabalho, locais onde se pretende 

venham a ser integrados? 

Ou, afinal, as Empresas nem sequer estão receptivas 

a que nelas se desenvolvam estes programas de 

formação e inserção, quanto mais uma integração 

profissional mais plena?

b) Por seu turno, se muitas destas pessoas que 

passam pelo regime de Emprego Apoiado nas 

Empresas ou nos Centros de Emprego Protegido a 

sua inserção definitiva será o Centro de Actividades 

Ocupacionais, porque não terão capacidades de 

inserção no mercado aberto de trabalho, então 

porque é que não se aponta na sua orientação 

directamente para o CAO, para evitar a criação de 

expectativas desnecessárias, frustrantes e 

desorganizadoras, sentidas e vividas por estas 

pessoas?
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- Valor/mês da comparticipação da Segurança Social 

= 460,05�.

- Valor da Pensão Social a que têm direito os utentes 

dos Centros de Actividades Ocupacionais, nos 12 

meses do ano: 

- 204,50� x          = -------------------------    238,58�

            Total =  698,63 €

Conclusão: O Estado irá ter um custo/mensal de mais 

424,48�/mês por cada utente, em CAO, que 

mantendo-se em regime de Emprego Protegido, o 

que representa um acréscimo de cerca de 155%.

4. Será que por detrás desta decisão legislativa está o 

facto de o legislador querer salvaguardar que não 

devem existir pessoas com deficiência privilegiadas 

(as que beneficiam de regime de Emprego Protegido) 

em relação às outras que não têm esta oportunidade 

e, por isso, procederam à reconversão destes 

empreendimentos em locais de transição destinados 

à execução do programa de Emprego apoiado?

Se este é o argumento, novas perplexidades se nos 

colocam:

a) Então a figura jurídica de Emprego Apoiado 

necessita já também destes recursos especiais de 

emprego, para ai procurar a formação e inserção 

profissional das pessoas com deficiência?

14
12



Uma metodologia deste tipo teria de ser suportada 

por uma avaliação cuidada a montante e, tratando-se 

de encaminhamento directo para o CAO, essas 

pessoas com algum potencial de desenvolvimento 

p o d e r i a m  b e n e f i c i a r  d e  p r o g r a m a s  d e  

desenvo l v imen to  de  compe tênc ias  que  

possibilitariam a eventual transição para programas 

de inserção profissional.

Aliás, a legislação referente aos CAO's contempla 

esse objectivo (decreto-lei nº 18/89, art.º nº 1).

c) No que toca a este eventual argumento, merece-

nos ainda um último comentário.

No meio, infelizmente, de tanta escassez de 

respostas sociais existentes (CAO's, Lares 

Residenciais) e de Centros de Emprego Protegido, 

situação cujo principal responsável é o Estado, 

existem naturalmente pessoas com deficiência que 

são privilegiadas, porque têm uma resposta que 

outros infelizmente não têm.

Porém, impõe-se uma pergunta que faz em nossa 

opinião todo o sentido:

Não será legítimo que as pessoas com deficiência 

cujos pais, há 20 e mais anos, se empenharam na 

iniciativa de criar estas estruturas para os seus filhos 

e assumiram a sua gestão, reivindiquem para si a 

prioridade no seu benefício, em relação aos que não 

tiveram esta iniciativa e esforço?

Pensamos claramente que sim.

5. Em relação à realidade dos Centros de Emprego 

Protegido, que como o CEP – Elo Social, foram 

criados há cerca de 2 décadas, aguardamos 

apreensivos a iniciativa do IEFP, IP para 

implementação dos procedimentos necessários à 

transição para o novo regime constante do novo 

decreto-lei nº 290/2009.
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Queremos, todavia, alertar desde já o IEFP para as 

questões que se vão colocar:

a) Vão decidir sobre o futuro de pessoas com 

deficiência mental, trabalhadores em regime de 

Emprego Protegido, alguns com cerca de 20 anos de 

carreira profissional nos diferentes postos de 

trabalho, com uma idade média que se aproxima já 

dos 50 anos e que têm um vínculo efectivo com a 

Instituição. Mais, irão decidir sobre o futuro 

profissional de algumas centenas de trabalhadores 

com deficiência que, no dia-a-dia e durante muitos 

anos, com o seu esforço e dedicação, juntamente 

com os profissionais, dirigentes, famílias e a 

sociedade civil conseguiram, contra muitas 

condições adversas, afirmar a sustentabilidade 

económica dos CEP's sobreviventes e a viabilidade 

dos seus postos de trabalho.

Por absurdo, alguém poderá pensar que o Estado, 

através deste decreto-lei, venha a lançar no 

desemprego, de forma compulsiva, centenas de 

trabalhadores com deficiência, com vínculo efectivo 

aos seus Centros de Emprego Protegido e revelando 

as capacidades necessár ias para neles 
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deficiência, com vista à sua transição para o mercado 

aberto de trabalho, num período máximo de 5 anos.

a) Em primeiro lugar, como compatibilizar a dupla 

vocação dos CEP's: garantir a sua viabilidade 

económica e assegurar a formação das pessoas com 

deficiência e a sua inserção profissional?

a.1) Com que recursos humanos, se as actuais 

Equipas de Enquadramento dos CEP's são exíguas e 

não existe para elas qualquer comparticipação 

financeira da parte do IEFP? 

Neste enquadramento económico-financeiro, cada 

elemento das Equipas de Enquadramento tem de se 

assumir integralmente como mais um Agente 

produtivo, com vista a garantir a viabilidade 

económica do seu posto de trabalho e da sua 

Unidade produtiva.   

a.2) Por outro lado, a dupla vocação dos CEP's agora 

reforçada e focalizada na inserção profissional e o 

curto espaço de tempo de passagem de cada 

trabalhador/formando com deficiência obrigarão os 

CEP's a rever as actividades económicas neles 

desenvolvidas, a fim de preparar técnica e 

profissionalmente cada um para as oportunidades de 

inserção no mercado aberto de trabalho. Ora, 

acontece que os CEP's desenvolvem, em muitos 

casos, serviços protocolados com Municípios, 

Empresas em que não existem quaisquer 

oportunidades de integração nessas mesmas 

actividades.

permanecerem?

Será que, de repente, na conjuntura sócio-

económica actual, o Estado ou alguém irá conseguir 

integrar estes trabalhadores no mercado aberto de 

trabalho?

Esta era a única razão ou a recusa na aceitação do 

posto de trabalho por parte do trabalhador com 

deficiência, que na anterior legislação era prevista 

para a cessação do contrato de trabalho, além dos 

motivos previstos na lei geral de trabalho.

Uma tal eventual decisão do Estado, ao lançar 

compulsivamente estes trabalhadores no 

desemprego, não seria um procedimento altamente 

discriminatório contra as pessoas com deficiência e, 

por esse facto, a lei que o permitiria não estaria ferida 

de inconstitucionalidade?

Estamos certos que tal não irá acontecer e que o 

IEFP saberá acautelar os legítimos direitos e 

expectativas destes trabalhadores com deficiência, 

das suas famílias e dirigentes dos CEP's e da 

sociedade civil, elementos de suporte imprescindível 

à  s u s t e n t a b i l i d a d e  e c o n ó m i c a  d e s t e s  

empreendimentos.

6. Finalmente, importa equacionar questões novas 

que se colocam aos CEP's, decorrentes da sua 

vocação trazida pelo novo decreto-lei: 

Empreendimentos económicos, onde decorrerão 

programas de Emprego Apoiado, visando a formação 

e desenvolvimento de competências de pessoas com 
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Parece existir aqui uma incompatibilidade entre estas 

duas vocações. Qual terá de ser priorizada? 

a.3) Como irão sobreviver economicamente os CEP's 

que irão preparar, formar mão-de-obra e, 

pretensamente, quando estiver preparada, terá de a 

dispensar para começar tudo de novo?

Nesta filosofia, como irá garantir a eficácia e 

eficiência na resposta aos seus clientes?

Em nosso entender, os Centros de Emprego 

Protegido são estruturas económicas muito frágeis 

que não irão, de forma alguma, resistir a esta taxa de 

rotatividade de pessoal. 

Aliás, até as mais fortes soçobrariam a uma tal 

contingência.   

 

 Assis t imos progressivamente a um a.4)

desinvestimento financeiro do IEFP nos Centros de 

Emprego Protegido:

- Primeiro, foi a introdução dos IAS como valor de 

referência para as comparticipações do Estado ao 

deficit de produção dos trabalhadores em regime de 

Emprego Protegido, em vez do salário mínimo 

nacional.

- Agora, com a revogação do Decreto Regulamentar 

nº 37/85 e a criação desta nova legislação, 

entenderam por bem eliminar o apoio financeiro à 

conservação e manutenção de equipamentos e 

instalações. 

Pergunta-se: não são os equipamentos e instalações 

propriedade do IEFP e, como tal, da sua 

responsabilidade manter e conservar?

Estamos claramente perante medidas que 

pretendem o estrangulamento financeiro dos Centros 

de Emprego Protegido.

b) Passando os CEP's a incluir igualmente o regime 

de Emprego Apoiado ou o seu contrário, como se irão 

desenvolver os processos de pesquisa de postos de 

trabalho, colocação e acompanhamento em posto de 

trabalho dos trabalhadores do CEP, na sua transição 

para o mercado aberto de trabalho?

Quem irá assegurar esses processos e com que 

recursos?

Em Síntese: Muitas interrogações e enormes 

reservas se nos colocam em face desta alteração 

legislativa no que aos Centros de Emprego Protegido 

diz respeito, porque ela é inoportuna, inadequada, 

injusta e perigosa.
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Inoportuna, porque surge no contexto de uma 

conjuntura sócio-económica gravíssima em que o 

emprego passou a ser um bem cada vez mais 

escasso e as oportunidades de emprego para as 

pessoas com deficiência se encontram na sua cota 

mais baixa.

Inadequada, uma vez que não vem responder a 

nenhuma das preocupações da população com 

deficiência e, ao invés, veio agravá-las e deixar mais 

pobre o sistema de reabilitação existente.

Injusta, porque sentencia de morte os Centros de 

Emprego Protegido que conseguiram sobreviver e se 

encontram de boa saúde social, económica e 

financeira, à custa do enorme esforço das 

organizações que os gerem, dos trabalhadores com 

deficiência e das suas famílias.

Perigosa, porque abre brechas susceptíveis de 

aplicação de medidas discriminatórias contra os 

trabalhadores com deficiência que, por direito 

próprio, conquistaram um emprego efectivo nos 

CEP's e que, por via legislativa, o Estado lhe quer 

retirar. Afigura-se, por isso, susceptível de 

inconstitucionalidade.

Por tudo isto, em resposta ao título desta exposição, 

podemos concluir que se revela inviável a 

continuidade dos Centros de Emprego Protegido, no 

quadro desta nova legislação.

António Martins

N.I.P.C. 504346938; Mat. C.R.C. Amadora n.º 11 476; Capital Social 5.486,77 €; 
Registo no IMOPPI n.º 26472

Av. do Brasil, 82-A, 2700-135 Amadora; Tel.:21-495 44 60 - Fax: 21-495 44 58
idealseguranca@netcabo.pt 
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Projecto Mar à Vista - Centro para o Bem-estar e Desenvolvimento

O Projecto “Mar á Vista”, da iniciativa do Elo Social, 

remonta a mais de uma década atrás, altura em que a 

nossa Instituição, em parceria com a Câmara 

Municipal de Grândola, procurou explorar uma linha 

de financiamento no âmbito da Medida – 5 do Sub-

programa Integrar.

Esse projecto inicial contemplava um conjunto de 

valências de apoio a públicos socialmente 

fragilizados, mas todas elas orientadas para a fruição 

e benefício de um ecossistema de excelência, 

propiciador de lazer e bem-estar. Com a 

inviabilização desta versão inicial do projecto, em 

razão de não se enquadrar nas respostas sociais 

priorizadas pelo Programa e com a recente 

constituição de uma nova parceria entre o Elo Social, 

a Herdade da Comporta e a Câmara Municipal de 

Grândola, a versão mitigada da vocação deste 

projecto é agora assumida em toda a sua plenitude: 

Construir um Centro de Férias para promoção do 

Lazer e bem-estar, predominantemente de públicos 

socialmente desfavorecidos.

De facto, ao longo das últimas décadas, muitas têm 

sido as iniciativas da sociedade civil para criar 

Respostas Sociais de Apoio às necessidades 

centrais de franjas da nossa população, tais como as 

pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as 

crianças. Todavia, têm sido quase nulos os 

investimentos em equipamentos vocacionados para 

a satisfação de necessidades de segundo nível, 

como o lazer, o tempo livre e que respondam às 

exigências de acessibilidades físicas, psicossociais e 

económicas impostas pelas características desta 

população.

Em nome da igualdade de oportunidades e dos 

direitos que assistem a estes cidadãos é imperioso 

não negligenciar esta dimensão das suas vidas e, 

através dela, promover o seu desenvolvimento, 

inclusão social e a sua qualidade de vida. Este é, 

aliás, o objectivo central do projecto “Mar à Vista” que 

a ele associará outras funções, em ordem a afirmar-

se como um Agente dinâmico e de desenvolvimento e 

a assegurar a sua sustentabilidade económica.

Deste modo, constituem objectivos específicos deste 

projecto:

a) Proporcionar aos seus utilizadores as condições 

de lazer e bem-estar, designadamente em torno das 

actividades de praia.

b) Assumir-se como um recurso à disposição das 

Instituições de apoio social, a fim de estas 

promoverem a diversificação de actividades, a 

inclusão social e o bem-estar dos seus beneficiários.

c) Proporcionar às pessoas dependentes, para que, 

em conjunto com os seus familiares, possam 

beneficiar de um serviço sem barreiras psicossociais 

e físicas, vocacionado para o lazer e tempo livre.

Mar à Vista...
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Projecto Mar à Vista - Centro para o Bem-estar e Desenvolvimento

Templo de Diana

d) Possibilitar às famílias de pessoas dependentes 

(pessoas com deficiência e pessoas idosas) o alívio 

temporário desta sobrecarga, durante um espaço de 

tempo, para gozo de férias ou outro.

e) Constituir-se como um espaço de actividades 

desportivas, lúdicas e recreativas, sinalizado a nível 

nacional para a prática de uma modalidade 

específica e adaptado a pessoas com deficiência.

f) Assumir-se como um Centro de Formação e 

Desenvolvimento dos Profissionais e Instituições 

Sociais da região Sul, rentabil izando as 

competências do Elo Social, como Entidade 

Formadora acreditada pela DGERT.

g) Assegurar os serviços de alimentação e 

alojamento, de suporte ao desenvolvimento das 

actividades das alíneas e/ e f/, sempre que possível.

Para a consecução destes objectivos, prevemos a 

realização das seguintes Actividades:

-  para grupos de Instituições de Campos de Férias

Solidariedade Social.

- , Serviço de Apoio a Clientes com Deficiência

para alívio temporário das Famílias da sobrecarga 

dos filhos ou familiares com deficiência. 

-  “Natureza e Adrenalina”, Actividades Desportivas

podendo constituir-se como um Centro de referência 

a nível nacional de Actividades Desportivas Radicais.

  

- , destinadas à Actividades de Formação

qualificação dos Profissionais e Organizações da 

área social da margem Sul, Alentejo e Algarve.

- , Restaurante e Bar.   Serviços de Hotelaria
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Projecto Europeu "Tetra"

O longo curriculum do Elo Social de participação em 

programas sociais na União Europeia e a inscrição na 

sua base de dados tornam a nossa Instituição uma 

potencial parceira no desenvolvimento de Projectos 

Europeus.

Foi nesta lógica que mais uma vez fomos convidados 

a participar num projecto da iniciativa de uma 

Organização Italiana, no âmbito do programa 

Europeu Grundvig, que tem como objectivo a criação 

de produtos de formação à distância para públicos 

desfavorecidos, com vista à melhoria das suas 

competências técnico-profissionais, e facilitadoras 

da sua inserção sócio-profissional. 

Para além de 

q u a t r o  

Organizações 

I t a l i a n a s ,  

participam no 

p r o j e c t o  

Instituições de 

P o r t u g a l ,  

Á u s t r i a  e  

Grécia.

O início e lançamento do projecto teve lugar nos finais 

do passado mês de Outubro na cidade Italiana de 

Modena, com a presença de todos os parceiros 

envolvidos no projecto e a participação de outras 

entidades locais, na Conferência realizada.

As Actividades planeadas no projecto são as 

seguintes: 

— Análise dos contextos e necessidades de formação 

dos públicos-alvo.

— A definição dos programas dos Cursos de formação 

à distância.  

— A criação e definição da Plataforma e-learning.

— O desenvolvimento das Acções de Formação.

— A avaliação e a criação de um sistema e controlo de 

Qualidade. 

Espera-se que este projecto possa constituir uma 

mais valia para a população com deficiência e venha 

enriquecer as competências do Elo Social na sua 

qualidade de Entidade Formadora Acreditada. 

Projecto Europeu "Tetra"...



Nas nossas memórias, de modo mais impregnado, 

retemos ainda o Mausoléu de Mohammed V, em 

Rabat e a mesquita em memória de Hassan II, em 

Casablanca, recentemente construída e que, pela 

sua grandiosidade e opulência, despertou em todos 

nós sentimentos de indignação, pois convive  lado a 

lado, com a pobreza extrema.

Porém, o registo mais impressivo que guardamos é o 

relativo aos aspectos culturais, designadamente a 

vida nas Medinas, as estratégias de negociação e de 

venda, a religião e o culto, as indumentárias e vestes, 

entre outros.        
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Destinos...

Templo de Diana

Em boa hora surgiram as iniciativas das Famílias 

capazes de mobilizar pais, irmãos, outros familiares e 

amigos dos nossos clientes, a fim de promoverem a 

inclusão social destes e todos conhecerem outras 

paragens mais longínquas.

Assim aconteceu no passado mês de Maio, numa 

incursão pelo continente Africano, por terras 

magrebinas - Marrocos.

Na rota dos primeiros passos da nossa epopeia dos 

Descobrimentos, atravessámos o mar Mediterrâneo, 

percorremos Ceuta, rumo a Tânger. Aqui, sobretudo 

os jovens que nos acompanhavam tiveram a 

oportunidade de conviver com um grupo de 

portugueses, aventureiros do todo-o-terreno, que 

regressavam do interior mais profundo do Magreb, 

das areias escaldantes do deserto do Saara. 

De autocarro, visitámos toda a beleza arquitectónica 

de palácios, monumentos, mesquitas, em Rabat, 

Casablanca e Tetuán.

Por Marrocos...
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VIAGENS
Destinos...

Foi já no período pós-férias, em Setembro, que mais 

uma iniciativa teve lugar: as Famílias e outros amigos 

do Elo proporcionaram a alguns dos nossos clientes 

um conhecimento directo da zona minhota.

Num fim-de-semana, com mais de 40 pessoas, 

rumámos ao Norte para conhecermos as suas 

paisagens verdejantes, os seus monumentos igrejas 

e sentimos ao vivo o pulsar de um Arraial Minhoto. 

Viana do Castelo, Braga e seus monumentos foram 

pontos de visita obrigatórios que culminaram, no 

sábado à noite, com um "mergulho" no arraial 

minhoto, na Quinta de Santoinho. Indescritível o 

ambiente, o número de pessoas, a variedade da 

ementa, a expressão cultural de danças e cantares!! 

No Domingo, depois da visita ao Bom Jesus de Braga 

e de regresso a Lisboa, fizemos uma paragem no 

Porto, para, durante cerca de meia hora, fazermos o 

passeio de barco no rio Douro, e desfrutarmos da 

vista única da cidade a partir do rio e passarmos sob 

as 5 pontes.

Finalmente, importa acrescentar que estas iniciativas 

valem ,para além de tudo o mais, pelo convívio entre 

todos e pelo estreitar de laços entre todos os 

participantes.        

Pelo Minho...
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serviços prestados pelo elo social...

www.elosocial.org

Av. Dr. Alfredo Bensaúde Azinhaga do Casquilho nº 1 - 1800 - 423 Lisboa

Website: www.elosocial.org - E-mail: geral@elosocial.org ou elo.social@mail.telepac.pt

Telefone: +351 21 854 03 60 Fax: +351 21 854 03 61

Consulte-nos, através dos seguinte contactos:

Lavamos e engomamos roupa para Hoteis, 

Restaurantes, Empresas, Lares, Residenciais,

Clinicas ... 

Engomamos  roupa para particulares...

Reparamos e restauramos mobiliário: cadeiras 

mesas, bancos etc... 

Reparamos e fazemos de novo Maples, Sofás, Cadeiras...Fazemos cortinados, acolchoados, costuras...

Formação

Lavandaria

Estofamento

Carpintaria

Reparamos e fazemos de novo Maples, Sofás, Cadeiras...Fazemos cortinados, acolchoados, costuras...

Somos uma entidade formadora acreditada pela DGERT

Desenvolvemos Acções de Formação Introdutória e para

Activos, no sector Social. 

Grupo Musical 
Panteras Negras

É composto por dois animadores musicais e por dois dos nossos
clientes do CAO. O grupo tem no seu curriculum actuações
em Portugal e no Estrangeiro. Animam festa e outros eventos.



Bem unidos de mãos dadas somos o Elo Social 
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