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Adultos sem autonomia 
à procura de um lugar

//Sociedade

��Num país a envelhecer, também há cada vez mais adultos com deficiência a precisar de resposta

REPORTAGEM 
Três instituições que apoiam 

diferentes tipos de deficiência 
alertam para a urgência 

da criação de mais respostas 
residenciais. 
Por Dora Mota

 

H á lugares onde os 
adultos com defi-
ciência e falta de au-
tonomia podem vi-

ver com liberdade. Mas as va-
gas são poucas e as respostas 
escassas para o número de 
pessoas que precisam delas, 
alertam as instituições. 

 
APD - PORTO 

“TU VIVES CONNOS-
CO, ÉS NOSSA” 
 
O ESPAÇO no rés-do-chão de 
um dos blocos do Bairro do 
Cerco do Porto, onde funcio-
na a Associação Portuguesa de 
Deficientes, é muito peque-
no e antigo. Nota-se o esforço 
de organização dos técnicos 
que ali trabalham com dez 
pessoas com deficiência inte-
lectual (e uma lista de espera 
de 15 pessoas). Entre elas, só 
uma é jovem, com 19 anos. 
Depois, as idades vão dos 37 
aos 61 anos. 

Uma dessas pessoas ficou 
muito cedo sem retaguarda 
familiar e está sob a tutela da 
APD, mas foi “um caso isola-
do por não haver alternativa”, 
salienta António Romeira, 
chefe de serviço.  

A instituição tem um lar re-
sidencial, mas destina-se a dar 
respostas temporárias de alo-
jamento - a estudantes uni-
versitários, a pessoas que es-
tão a dar passos no sentido da 
autonomia enquanto se inte-
gram no mercado de trabalho 
e outros casos.  

“O objetivo da nossa insti-
tuição é lutar pelos direitos 
das pessoas com deficiência e 
não tinha como vocação os 
equipamentos sociais”, expli-
ca António Romeira. Todavia, 
acabou por criar esses equipa-
mentos: a residência e ainda 
o Centro de Atividades Ocu-
pacionais (CAO), para o qual 

procuram há algum tempo 
novas instalações. 

No final do dia, todas as pes-
soas regressam a casa, menos 
aquela que está, até ao resto 
da sua vida, sob a tutela da-
quele que estiver no cargo de 
presidente da APD. “Nós dize-
mos a essa pessoa ‘tu vives 
connosco, tu és nossa’, conta 
Marlene Fernandes, coorde-
nadora técnica do CAO. Não 
obstante, não faltará muito 
para quase todos os seus com-
panheiros estarem na mesma 
situação.  

“A retaguarda deles já tem 
muita idade, já necessitam 
eles próprios de cuidados e 
ainda andam a cuidar dos fi-
lhos. E existem poucas ou ne-
nhumas respostas para esta si-
tuação de permanência”, 
aponta Marlene Fernandes. 
Cuidar de pessoas com defi-
ciência intelectual implica 
acompanhá-los a tudo: aos 
passeios, às consultas, em to-
dos os seus gestos quotidia-
nos. E as instituições não têm 
recursos para isso. 

Além disso, frisa António 
Romeira, é preciso que a solu-
ção não seja “criar um depósi-
to de pessoas com deficiên-
cia”. “Há muitas pessoas [com 
deficiências intelectual] que 
trabalham ou têm outra ativi-
dade”, assinala.  
 
APPDA - GAIA 

“SEM ISTO, O QUE 
SERIA DELES?” 
 
OITENTA pessoas são acom-
panhadas pela Associação Por-
tuguesa para as Perturbações 
do Desenvolvimento e Autis-
mo (APPDA), em Gaia, desde 
que nascem até ao fim da vida. 
A sede é um edifício novo, am-
plo, construído de raiz há 12 
anos, cheio de salas onde se fa-
zem muitas atividades. Nos 

1. Abílio Cu-
nha presi-
dente da As-
sociação Por-
tuguesa de 
Paralisia Ce-
rebral. É por-
tador da 
doença e pai 
de dois fi-
lhos

2. A APD 
Porto tem 
espaços exí-
guos, mas 
muito bem 
cuidados 
pelas suas 
técnicas

3. Inês ti-
rou o curso 
a viver na 
Villa Urba-
na.  

4. Na 
APPDA, os 
apartamen-
tos estão 
lotados.

636 MIL RESIDENTES COM DEFICIÊNCIA EM PORTUGAL  
Segundo os Censos 2001, residem em Portugal 636 059 pessoas 
com deficiência. Em 2011, não foi feita a atualização. Um estudo 
mais recente calculou que, em 2007, eram 820 mil os portugueses 
com deficiência ou incapacidade, a maioria com mais de 60 anos.

pisos superiores, há quatro 
apartamentos T5 para resi-
dência permanente ou tem-
porária de adultos. Lotados.  

A APPD precisava de crescer 
e construir mais residências, 
mas “os tempos são outros e é 
difícil conseguir financia-
mento”, diz a vice-presiden-
te, Ana Maria Gonçalves. É 
mãe de um dos utentes, como 
todos os membros da direção. 

A APPD é uma associação de 
pais e isso faz com que o seu 

funcionamento fique mais 
barato ao Estado, refere Ana 
Maria. “Se não tivéssemos fei-
to esta instituição, a maior 
parte destes casos estavam 
em hospitais psiquiátricos”, 
refere. Ali, aprendem muitas 
coisas, fazem treino de socia-
lização e encontram uma voz 
- há até uma banda de música. 

A maioria dos utentes da 
APPDA são crianças e jovens, 
que ali têm respostas comple-
mentares à escola. Chegará a 

“Perguntaram 
se os 

deficientes 
iam andar  

à solta”
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N ão há números ofi-
ciais, uma vez que 
nem os Censos 
2011 se dedicaram 

a contar quantos portadores 
de deficiência, de que tipo e 

Uma parte da população por-
tuguesa envelhece com maio-
res necessidades, ao mesmo 
tempo que perde os seus cui-
dadores. Começa a ser urgen-
te criar uma estratégia para os 
adultos com deficiência, aler-
tam as instituições.

Dora Mota 
dmota@jn.pt 

por que escalão etário resi-
dem em Portugal. Mas os res-
ponsáveis pelas instituições 
alertam para uma realidade 
que está a aumentar e precisa 
de atenção urgente: tal como 
envelhece a nossa população 
em geral, envelhecem tam-
bém, na mesma proporção, os 
portadores de deficiência. 

Várias instituições que tra-
balham com adultos com de-
ficiência, contactadas pelo 
JN, deixaram o mesmo aler-
ta: os seus centros ocupacio-
nais estão cheios de pessoas 
com cuidadores muito ido-
sos, na maioria os pais. E é 
preciso uma estratégia nacio-

nal para criar condições de 
vida para essa população, de 
preferência orientadas para a 
vida independente. 

A população adulta com de-
ficiência tem um envelheci-
mento agravado. Tanto pela 
intensificação das suas limi-
tações, como também, mui-
tas vezes, “pelos efeitos da 
própria medicação”, confor-
me assinala ao JN Ana Maria 
Gonçalves, vice-presidente 
da Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Des-
envolvimento e Autismo 
(APPDA). 

“São indivíduos que são ve-
lhos durante mais tempo”, 

resume Rogério Cação, presi-
dente da Fenacerci (Federa-
ção Nacional de Cooperativas 
de Solidariedade Social). Para 
este responsável, “é urgente 
aprofundar o conhecimento 
sobre o envelhecimento das 
pessoas com deficiência e 
aprofundar mecanismos de 
apoio à vida independente”.  

“É preciso desmistificar o 
conceito de lar da terceira ida-
de e de residência para pes-
soas deficientes, porque são 
coisas diferentes”, diz Liliana 
Araújo, diretora técnica da 
Villa Urbana de Valbom, um 
complexo onde vivem adul-
tos com paralisia cerebral.�

nência de serem preenchidas. 
Para Abílio Cunha, a prova de 
que faltam respostas é o facto 
de haver mais 30 pessoas à es-
pera. “E não vai haver vagas 
facilmente, porque estas pes-
soas vão ficar para o resto da 
vida”, sublinha. 

No pátio, as crianças do ATL 
jogam futebol e a bola faz ri-
cochete na cadeira de rodas de 
Inês Braga, de 28 anos, a viver 
ali desde 2007, quando en-
trou na universidade. “Hoje, 
vocês estão endiabrados!”, 
sorri Inês, enquanto nos con-
duz ao seu T1. Como todas as 
casas, tem portas largas e uma 
casa de banho adaptada. 

Antes de viver na Villa Ur-
bana, morava em Penafiel, 
com os pais. “A minha mãe 
era o meu ombro”, conta, mas 
a descrição não é metafórica. 
Moravam no quarto andar 
sem elevador de um bairro 
municipal e, todos os dias, a 
mãe de Inês punha a filha ao 
ombro para descer e subir as 
escadas. “Eu sabia que os 
meus pais não iam estar sem-
pre por perto e não queria de-
pender dos meus irmãos”, 
descreve esta licenciada em 
Educação Social. 

Tal como Inês, António Ma-
galhães, o Tó, prontamente 
revela o melhor de ali estar: 
“Ganhei a minha liberdade”. 
Vai fazer 55 anos e tem o 7.0 
ano porque só conseguiu co-
meçar a estudar a sério aos 18 
anos. Até lá, a escola foi mui-
to mais pesadelo do que inte-
gração. 

Armando Costa, de 39 anos, 
é outro morador que ali en-
controu um espaço único de 
individualidade. No seu quar-
to decorado pela sua paixão 
pelo Benfica, não se percebe 
quão notável é este homem 
de sorriso amplo. Já trouxe 
quatro medalhas paralímpi-
cas para Portugal, em boccia.�

Armando tem 39 anos, 
vive na Villa Urbana e é 
campeão paralímpico de 
boccia
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altura em que terão que en-
contrar um lugar permanen-
te para ficar, como acontece 
com os 20 residentes dos apar-
tamentos. São casas abertas à 
família, onde eles podem ficar 
sempre, ou só à semana ou ao 
fim de semana e onde têm 
sempre apoio da APPDA. 

Um dos moradores não tem 
família, outros têm poucos fa-
miliares vivos e outros têm 
pais idosos. “Vão ficar cá, esta 
é a casa deles. Ainda bem que 

têm este espaço, ou o que se-
ria deles?”, questiona a vice-
presidente da instituição. 

 
APPC - VALBOM 

“GANHEI A MINHA 
LIBERDADE” 
 
HÁ DEZ ANOS, quando abriu 
o complexo Villa Urbana de 
Valbom, uma esforçada con-
quista da Associação Portu-
guesa de Paralisia Cerebral 

(APPC), várias famílias da 
zona foram ver o infantário e 
o ATL. É uma comunidade in-
clusiva, por isso tanto o in-
fantário como o ATL, e ainda 
a piscina e o ginásio, são pú-
blicos.  

Mesmo assim, alguns pais 
interessados perguntaram a 
Abílio Cunha, presidente da 
APPC, se “os deficientes iam 
andar à solta”. Se assim fosse, 
não queriam lá deixar as 
crianças. Abílio, ele próprio 

portador de paralisia cerebral 
e pai de dois filhos, conta esta 
história com desassombro 
que desarma. 

Na Villa Urbana de Valbom, 
os deficientes andam mesmo 
“à solta”. No complexo, fun-
ciona uma unidade residen-
cial permanente da APPC, 
com 14 casas para 36 adultos 
com paralisia cerebral, que 
funcionam como outras casas 
quaisquer, sem restrições. 

Os moradores vivem ali de 

forma voluntária, porque 
querem ser independentes, 
sublinha Liliana Araújo, a di-
retora técnica da Villa Urbana. 
As famílias começam por não 
aceitar. “No início os pais sen-
tem-se traídos e temem que 
os vizinhos pensem que 
abandonaram os filhos”, assi-
nala. Mas depois compreen-
dem que foi a melhor opção. 

A residência está a caminho 
da lotação esgotada, com as 
últimas quatro vagas na imi-
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