
Vivemos em clima de Covid-19. As segre-
gações, discriminações, desequilíbrios e in-
justiças sociais que estavam mais ou menos 
escondidos emergiram com força e criaram 
ruído. O emprego precário que escondia o 
desemprego estrutural transformou-se em 
desemprego, quase sempre sem direitos, 
que provocou um inusitado aumento da pro-
cura do(s) banco(s) alimentar(es); durante 
o confinamento, famílias em apartamentos 
exíguos e debaixo do stress da insegurança 
do pouco dinheiro, tornaram-se focos de 
conflito que fez disparar a violência do-
méstica; nos lares para idosos e pessoas 
com deficiência as precárias condições em 
termos materiais e de assistência pessoal 
condenaram muitos utentes a uma morte do-
lorosa; a suspensão dos apoios domiciliares, 

dos CAO, das consultas e de tratamentos 
programados ou em curso a pessoas com 
deficiência deixaram famílias à beira da 
exaustão e fizeram retroceder a situação 
física e mental dessas pessoas; as carências 
de acompanhamento personalizado das 
crianças e estudantes com necessidades 
educativas especiais transformaram-se 
numa situação generalizada de abando-
no. Sim, abandono foi o sentimento mais 
partilhado pelas pessoas com deficiência 
neste período de confinamento. 
As práticas desportivas também ficaram 
confinadas com grande dano para os atle-
tas com deficiência que se viram, assim, 
privados de uma atividade de grupo que 
lhes proporciona saúde, prazer e alegria. 
A equipa APD-Lisboa foi particularmente 

castigada devido a ter-lhe sido vedado o 
espaço de treino que utiliza, duas semanas 
antes do confinamento oficial. Esta é de 
resto uma infeliz situação que vem ocor-
rendo com alguma frequência e que a APD 
tem procurado resolver junto da Câmara 
Municipal de Lisboa, sem sucesso até à 
presente data.
Privar pessoas com deficiência de praticar 
desporto ou outra atividade física, como por 
exemplo a dança, é uma forma de violência 
porque lesa essas pessoas nos seus direi-
tos humanos mais básicos. Não se nega a 
necessidade de isolamento profilático como 
forma de prevenir a disseminação do vírus, 
mas o isolamento social não pode converter-
-se em prisão domiciliar por tempo indefinido, 
com a desculpa de que faltam meios.

A falta de meios gera um sentimento de 
injustiça que conduz à violência, também 
praticada por forças de segurança que 
deviam ser os primeiros defensores dos 
direitos das pessoas com deficiência, em 
particular nos espaços públicos. Por isso, é 
com indignação e grande inquietação que 
nos sentimos na obrigação de denunciar e 
condenar a inaudita violência da polícia de 
Los Angeles quando a 14 de julho arrancou 
da cadeira de rodas, arrastou pelo chão e 
espancou um homem com deficiência, de 
34 anos. Foi, também, em defesa do direito 
à vida das pessoas com deficiência que a 
APD solicitou à ONU e ao Governo portu-
guês que atuem junto do Governo israelita 
para que cessem os assassinatos contra 
os palestinianos com deficiência.
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As pessoas com deficiência são 
particularmente vulneráveis a si-

tuações de pandemia, de crise eco-
nómica, de conflitos sociais ou de 
guerra, porque têm mais dificuldades 
no acesso aos serviços de saúde e 
a medidas de proteção, porque têm 
maior incidência de doenças associa-
das ou provocadas pela sua condição 
de deficiência, porque as discrimi-
nações de que são alvo tendem a 
aumentar em situações que, pela sua 
própria natureza, são geradoras de 
múltiplas violências.
Quem o diz são as Nações Unidas 
e a Organização Mundial de Saú-
de; e a Covid-19 veio, infelizmente, 
comprová-lo. Tudo o que era difícil 
tornou-se praticamente impossível.  
O confinamento transformou-se numa 
prisão no domicílio para a grande maio-
ria das pessoas com deficiência. O 
stress, a perda de rendimentos, a in-
certeza quanto ao futuro, o isolamen-
to exacerbam os riscos de violência 
doméstica e, quando esta explode, 
as principais vítimas são sempre os 
mais vulneráveis, crianças, idosos, 
pessoas com deficiência, mulheres. 
Em Portugal, as pessoas com defi-
ciência foram marginalizadas pelo 
Governo ao não serem integradas no 
grupo das pessoas a quem dispensar 
proteção especial. Foi uma violência 
que lhes provocou um sentimento de 
abandono e que expressaram dizendo 
“fomos deixados para trás”, “tornámo-
-nos invisíveis”. Com efeito, os decre-
tos do Governo e os comunicados, 
diretivas e recomendações da DGS 
não mencionavam as pessoas com 
deficiência. Mesmo no atendimento 
prioritário ficaram para trás. Este es-
quecimento, desinteresse dirão alguns, 
é particularmente chocante no caso 
das crianças com deficiência ou com 
necessidades educativas especiais, 
fechadas em casa sem terapias es-
pecíficas, dependendo apenas das 
capacidades e competências dos pais 
e sem acesso à telescola nos termos 
em que foi praticada. 
Pior, estes esquecimentos por parte 

das autoridades corporizam violação 
de direitos reconhecidos por Lei e con-
tribuem para a dessensibilização da 
sociedade relativamente às pessoas 
com deficiência. Recusa de atendi-
mento prioritário, recusa de empre-
gadores em aceitar que trabalhadores 
com deficiência possam beneficiar do 
sistema de teletrabalho, trabalhadores 
com deficiência mandados para casa 
sem salário, sem tarefas ou sem terem 
a possibilidade de executá-las, dete-
rioração da saúde mental de famílias 
confinadas e sem capacidade para 
se ocuparem convenientemente de 
familiares com deficiência, terapias 
suspensas, consultas canceladas, hou-
ve de tudo um pouco.
Reconhecemos que no momento do 
aperto havia que tomar decisões cé-
leres e privilegiar respostas para o 
essencial coletivo, sem que houvesse 
disponibilidade para atender a es-
pecificidades. Mas, para mitigar os 
danos, as autoridades responsáveis 
pelo combate à pandemia deveriam 
ter estabelecido diálogo com as or-
ganizações representativas das pes-
soas com deficiência. Conhecendo a 
realidade da vida dessas pessoas, as 
organizações representativas podem 
ajudar a encontrar as melhores solu-
ções, a prevenir os erros, a informar 
e, mesmo, a denunciar os abusos e 
as ilegalidades. Se houver uma boa 
articulação entre autoridades e asso-
ciações será possível ultrapassar o 
enorme défice de fiscalização sobre o 
cumprimento dos direitos humanos das 
pessoas com deficiência. A violência 
institucional contra as pessoas com 
deficiência tem de acabar! Há que 
encontrar soluções para que não haja 
recuos na inclusão social.

Covid-19 agrava 
as discriminações

Covid-19 e violência 
contra as pessoas com deficiência

EDITORIAL

Helena Rato

As pessoas com deficiência correm mais riscos de contrair Covid-19 porque enfrentam 
barreiras para implementar e ter acesso às medidas básicas de proteção, dependem de 
outros e por isso não podem evitar o contacto social ou vivem em lares superlotados. As 
pessoas com deficiência correm maior risco de terem graves complicações ou morrerem 
devido à Covid-19 porque estão em piores condições de saúde, sofrem de doenças 
acessórias (coração, diabetes, pulmões…) e a crise criada pela Covid-19 aumentou-
lhes as dificuldades de acesso a cuidados de saúde (…). As medidas de combate à 
Covid-19 deixaram as pessoas com deficiência sem apoios, sem assistentes pessoais, 
sem suporte psicológico…”

Nações Unidas 2020, A Disability Inclusive Response to Covid-19

“As pessoas com deficiência têm maior probabilidade de ter problemas de saúde que 
aumentam o risco de contrair Covid-19. Em geral, as pessoas com deficiência têm mais 
dificuldade em garantir o distanciamento físico, enfrentam obstáculos de acessibilidade 
para obter as informações necessárias, podem sofrer de maior isolamento social e de 
maior exposição à violência e ao assédio. A sobre representação das pessoas com de-
ficiência na população pobre aumenta-lhes os riscos de contágio. 
(…) A pandemia e a subsequente crise económica aumentam a vulnerabilidade das 
pessoas com deficiência face à discriminação e exclusão. São das pessoas mais afe-
tadas pelas crises económicas e têm maior probabilidade de perder o emprego e maior 
dificuldade em encontrar um novo emprego.” 

OIT, Desenho de Políticas, Folha Informativa, junho 2020

“Modalidades de ensino à distância desadequadas às necessidades dos alunos com 
deficiência, suspensão ou redução de apoios e serviços essenciais como terapias e 
assistência pessoal, sendo as famílias a assumir a prestação de cuidados, e ausência 
de informações específicas sobre a Covid-19 direcionadas às pessoas com deficiência, 
foram algumas das principais repercussões negativas da pandemia nas vidas das pes-
soas com deficiência. 
(…) a pandemia provocou um outro impacto negativo nas vidas das pessoas com de-
ficiência e suas famílias: a suspensão temporária de apoios e serviços: (…) foram 
suspensos apoios fundamentais, tais como terapias importantes para o desenvolvimento 
motor e cognitivo (ex. terapia da fala, ocupacional, fisioterapia, entre outras), frequência 
de atividades (nos Centros de Atividades Ocupacionais, formação profissional, entre 
outros) e serviços de assistência pessoal.”

Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Deficiência e Covid-19, julho 2020

Recomendações 
da OMS aos governos 

 - Assegurar que as medidas de emergência não sejam discriminatórias contra as pes-
soas com deficiência. Os mecanismos de proteção dos Direitos Humanos das pessoas 
com deficiência que vivem em ambientes institucionais não devem ser reduzidos como 
parte das medidas de emergência;

- Assegurar que os prestadores de cuidados a pessoas com deficiência sejam considerados 
como trabalhadores essenciais e isentados das medidas de confinamento;

- Assegurar que os cuidadores de pessoas com deficiência tenham prioridade no acesso aos 
testes para Covid-19 e no acesso gratuito às EPI (Equipamentos de Proteção Individual);

- Disponibilizar uma linha de apoio em vários formatos (telefone, email, SMS, redes sociais, 
etc.…) para que as pessoas com deficiência possam comunicar com o governo, fazer 
perguntas e exprimir preocupações;

- Implementar medidas específicas para as pessoas com deficiência e suas redes de 
apoio, designadamente no âmbito fiscal, financeiro, no acesso a cuidados de saúde e à 
educação mesmo em situação de confinamento;

- Trabalhar com as pessoas com deficiência e as organizações que as representam para 
a divulgação atempada e adequada de informações de saúde pública, para a identificação 
de ações específicas de proteção das pessoas com deficiência.

Preocupada com as discriminações de que têm sido alvo 
as pessoas com deficiência no decurso do combate à Covid-19, 
a Organização Mundial da Saúde emitiu uma série de recomendações 
aos governos, entre as quais destacamos as que julgamos mais 
pertinentes no caso português:
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Plataforma Emprego
A Associação Portuguesa de Deficientes 
tem à disposição a “Plataforma Emprego”, 
uma plataforma online onde são divulgadas 
ofertas de emprego dirigidas a pessoas com 
deficiência.
Se está desempregado ou tem algum 
conhecido que se encontra nessa situação, 
saiba que poderá entrar em contacto 
connosco e enviar o seu currículo para as 
ofertas disponíveis.
De entre os currículos recebidos, são 
verificados os requisitos e as qualificações 
das pessoas de acordo com as ofertas 

apresentadas. 
Toda a informação é fornecida ao candidato 
e, só após a autorização do mesmo, serão 
enviados os dados para as empresas que 
estão a recrutar.
Se estiver interessado em fazer parte da 
nossa base de dados de emprego, pode 
enviar o seu CV através de carta ou email 
(emprego.apd@gmail.com).
Para consultar as ofertas, basta aceder ao 
nosso site, www.apd.org.pt, e selecionar 
o separador “Emprego”, será de imediato 
redirecionado para a plataforma.

“Muitas das pessoas com deficiência colocadas em teletrabalho revelaram dificuldades 
em adaptar-se, principalmente ao recurso às tecnologias para fazer reuniões…
O confinamento teve um grande impacto nas terapias necessárias às pessoas com 
deficiência, tendo 45,3% (dos inquiridos) relatado que as terapias foram canceladas e 
7,3% tiveram redução de carga horária. Dentro destes últimos havia relatos de redução 
de horas de hemodiálise, o que representa um risco de vida para os utentes.
Foram-nos também chegando queixas de que as juntas médicas para atribuição de 
Atestado Multiusos foram suspensas, o que tem graves implicações na vida das pessoas 
com deficiência… 
No que diz respeito à adaptação da Educação Inclusiva à Educação a Distância, muitos 
dos alunos não tem acesso a computadores ou as suas deficiências não lhes permitem 
uma apropriação dos conhecimentos através de métodos. Há famílias de pessoas com 
deficiência para as quais a frequência das aulas por parte dos alunos é essencial para a 
manutenção do equilíbrio familiar, mantendo as pessoas com deficiência ocupadas e não 
frustradas por ficarem fechados em casa, isoladas e sem terem absoluto entendimento 
do que se passa à sua volta e o porquê da alteração de rotina.”
CNOD, julho 2020, Resultados do Questionário apresentados na Audição à AR, extratos
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“Devemos reforçar a colaboração 
com o Poder Local, pois somos um parceiro   social indispensável”

Grande entrevista a Raúl Pereira, presidente da APD Castelo Branco 
CENTRAIS

Raúl Jorge da Fonseca Pereira, sócio fundador da 
APD na Covilhã, atual Presidente da Delegação 
Distrital APD de Castelo Branco, nasceu em 1972, 
por coincidência o ano em que também nasceu 
a Associação Portuguesa de Deficientes. Raúl é 
um covilhanense, naturalmente descendente de 
operários têxteis. O pai era um respeitado tecelão, 
topo de uma carreira que começava muito cedo, 
lá pelos dez, onze anos de idade. A mãe também 
operária têxtil teve de se reformar cedo devido a 
problemas de saúde. 
Raúl Pereira fez a escola primária em S. Domingos, 
lugar atualmente integrado na União de Freguesias 
Cantar-Galo e Vila do Carvalho, onde hoje funciona 
a sede da APD de Castelo Branco. Seguiu-se o 
Ciclo na Pero da Covilhã e depois o Secundário 
no Liceu da Covilhã. Foi depois de ter terminado 
o ensino secundário que se deu o drama.

Raúl, quer contar-nos o que aconteceu?
Sim, claro! Mas, antes, queria contextua-
lizar… 
Eu gostava muito de desporto. Desde mui-
to jovem pratiquei atletismo, entre outros 
desportos e, a partir do 9.º ano, comecei a 
jogar futebol, vindo a ingressar no Sporting 
Clube da Covilhã. Sonhava seguir aí uma 
carreira, pelo que interrompi os estudos 
e procurei trabalho que me possibilitasse 
ganhar dinheiro rapidamente para poder 
ter independência económica. Fui, pois, 
trabalhar na Construção Civil.

Tinha quantos anos?
Uns 18, talvez 19 anos quando comecei a 
trabalhar. Não tinha intenção de fazer uma 
vida na Construção Civil. Como já disse, 
queria era ser um profissional de futebol, 
mas o sonho acabou quando tive o acidente 
que quase me matou. Foi em março de 1998, 
tinha eu 25 anos. Fui substituir um colega na 
abertura de uma espécie de vala, perto de 
uma encosta. De repente, começou a haver 
um aluimento de terra e pedras. Eu não me 
apercebi logo. Só me dei conta quando vi o 
colega que estava a trabalhar comigo largar 
tudo e começar a correr para o lado. Vi, en-

tão, aquela massa enorme a vir e corri para 
a frente. Fui apanhado. Fiquei soterrado, só 
a cabeça ficou de fora! Fui retirado pelos 
Bombeiros, com muita dificuldade porque 
algumas pedras tiveram de ser retiradas com 
máquinas. Levaram-me para o Hospital da 
Covilhã, o Hospital da Cova da Beira, onde 
fiquei três dias. Depois fui para a Clínica da 
Sofia, na Baixa de Coimbra.

O que correu mal no Hospital da  
Covilhã?
Eu cheguei lá em muito mau estado. Tinha 
ossos expostos nas pernas e a na anca, 
além de múltiplas fraturas. Na Covilhã fize-
ram o que puderam, mas não se apercebe-
ram de que a artéria principal da perna direita 
tinha sido cortada, pelo que o sangue não 
passava do joelho para baixo. Quem deu o 
alarme foram os meus pais ao perceberem 
que esse membro inferior estava gelado. 
Em Coimbra fiz duas operações, mas os 
médicos chegaram à conclusão que não 
havia nada a fazer. A perna estava morta, 
tive de amputá-la.

Permito-me imaginar o sofrimento, a dor 
física e mental com a destruição abrupta 

do sonho de vir a ser futebolista, também 
um legítimo sentimento de revolta…
A dor, sem dúvida! Fiquei 15 meses inter-
nado, 9 sempre na mesma posição, de 
barriga para cima, e nesse período fiz oito 
operações. Revoltado? Nem tanto, afinal 
ninguém era culpado. Quanto aos sonhos, 
percebi que tinha de mudar de projeto de 
vida. Tinha de voltar a estudar! Depois de 
terminar o secundário, fiz a licenciatura 
em Solicitadoria, em 2013, depois a pós-
graduação, em 2016/7, e agora estou a 
preparar a tese para terminar o Mestrado, 
sempre na área de Solicitadoria.

Entretanto, punha-se o problema da so-
brevivência e da recuperação…
Bem, eu fui vítima de um acidente de tra-
balho e a Companhia de Seguros do em-
pregador reconheceu-o imediatamente. 
Assumiu os custos do internamento, da 
prótese (tenho uma prótese acima do joe-
lho direito) e de todos os tratamentos de 
fisioterapia relacionados quer com o treino 
para utilização da prótese da perna direita 
quer de recuperação da perna esquerda que 
também ficou com problemas. Desde 2000 
tenho uma pensão vitalícia de incapacidade 

permanente absoluta para a profissão que 
exercia no momento do acidente. Mas para 
conseguir esse direito tive de meter uma 
ação no Tribunal do Trabalho.

A nossa sociedade não está preparada 
para apoiar quem, como o Raúl, se vê de 
repente confrontado com uma situação 
que lhe muda dramaticamente a vida. 
Os direitos existem na Lei, o problema 
está em fazê-los cumprir e, para isso, 
é preciso muita coragem e resiliência, 
não desistir em reclamar o que lhe é 
legitimamente devido.
Sem dúvida, tive de aprender a viver numa 
nova realidade, saber contornar os obstácu-
los. Foi como se tivesse nascido de novo!

E foi assim que encontrou a APD?
A aprendizagem foi dura! Comecei a ver a 
vida de outra forma, a dar mais valor a coisas 
que antes me passavam despercebidas, 
adquiri mais sensibilidade para o sofrimento 
e as injustiças, percebi o quanto as pessoas 
com deficiência sofrem com discriminações 
e como é importante haver uma associação 
que defenda a inclusão social das pessoas 
com deficiência.

O Raúl é um dos sócios fundadores da 
APD no Distrito de Castelo Branco…
Foi em 2001. Convidaram-me para Tesou-
reiro da Direção e eu aceitei. Mas acabei por 
não terminar o mandato. Tive de abandonar 
por motivos pessoais. Entretanto, a Dele-
gação continuou a trabalhar, até encerrar, 
em 2014. Em 2019, alguns amigos come-
çaram a falar na necessidade de se voltar 
a dinamizar a Delegação e eu concordei. 
Concordei porque nos cabe sensibilizar a 
sociedade para a problemática das pessoas 
com deficiência, fiscalizar o cumprimento 
da lei e denunciar o seu incumprimento. 
Há muitas pessoas com deficiência que 
vivem em situações muito difíceis e que 
muitas vezes nem conhecem os seus di-
reitos, por exemplo não sabem que têm 
direito a produtos de apoio financiados 
pela Segurança Social. Há também muito 
por fazer no domínio das acessibilidades, 
transportes, educação, emprego e sobre-

tudo na alteração de mentalidades.

E com a Covid-19, qual a atenção dada 
às pessoas com deficiência?
A Covid-19 está a levantar muitas questões, 
veio pôr a descoberto muitas falhas. Ao nível 
governamental fomos completamente igno-
rados, ficámos para trás. Nestas situações é 
que vemos o quão importante são as asso-
ciações para podermos defender os nossos 
direitos, ser a voz que alerta os governantes. 
As crianças com necessidades educativas 
especiais ficaram abandonadas. Agravaram-
se as desigualdades porque muitos pais não 
têm disponibilidade financeira para adquirir 
os produtos tecnológicos necessários para 
os filhos seguirem a telescola. No caso dos 
pais que tiveram de ficar em casa, há casos 
de entidades patronais sem ética, egoístas, 
que procuram aproveitar para se desfazerem 
desses trabalhadores. A Covid-19 tornou-se 
uma espécie de alçapão onde as ilegalidades 

“A Covid-19 
tornou-se uma 

espécie de alçapão 
onde as ilegalidades 
desaparecem porque 
não há fiscalização. A 
ACT tem pouca gente 

no terreno. 
O problema 

da falta de meios 
para a fiscalização 

do cumprimento 
da Lei é crucial.”

desaparecem porque não há fiscalização. 
A ACT tem pouca gente no terreno. O pro-
blema da falta de meios para a fiscalização 
do cumprimento da Lei é crucial. Outro 
exemplo, este recorrente, mas que se agra-
vou com a Covid-19, é o desrespeito pelo 
estacionamento reservado a pessoas com 
deficiência. Há que 
aplicar contraorde-
nações ou, senão, 
não vale a pena 
fazer leis que não 
são para cumprir.

No atual contex-
to, quais devem 
ser as prioridades 
de ação da Dele-
gação de Castelo 
Branco?
Como sabe, a nos-
sa Direção tomou 
posse a 3 de ja-
neiro de 2020. O 
nosso programa 
tem como objetivo 
estruturante a defe-
sa dos Direitos, das 
Liberdades e das Garantias constitucionais 
das pessoas com deficiência. Este objetivo 
ganha mais força no atual contexto em que é 
fundamental contribuirmos para se alcançar 
uma sociedade mais justa e fraterna, pois 

se todos respiramos o mesmo ar todos te-
mos o direito a usufruir de uma vida social 
plena. Nesta perspetiva devemos reforçar a 
colaboração com o Poder Local, pois somos 
um parceiro social indispensável. Esta cola-
boração está a ser facilitada pelo Presidente 
da Junta de Freguesia de Cantar-Galo e Vale 

de Carvalho, Pe-
dro Leitão, a quem 
quero expressar o 
nosso agradeci-
mento pelo apoio 
que tem dado à 
Delegação.

A sede da Dele-
gação está in-
clusive em ins-
talações cedidas 
pela Junta…
Efetivamente, a 
nossa sede fun-
ciona no edifício 
da Junta e tem to-
das as condições 
de acessibilidade 
para que outras 
pessoas com de-

ficiência, e não só, venham dar o seu con-
tributo a esta causa que é de todos e para 
todos. Trabalhamos todos em regime de 
voluntariado e precisamos de fomentar a 
participação.

países que já se encontravam na 1.ª fase da Revolução Industrial. Apesar de diversos 
percalços, o impulso da política de Passos Manuel deu frutos, pelo menos na Covilhã 
onde surgiram diversas empresas privadas de produção têxtil que se multiplicaram e 
diversificaram. Segundo um relatório oficial de 1863, as fábricas empregavam seis a 
sete mil operários e quase toda a restante população trabalhava para a produção de 
lanifícios em pequenas oficinas ou em casa.

Este tipo de tecido industrial, tão bem descrito por Ferreira de Castro na “Lã e a 
Neve”, manteve-se praticamente até ao fim da 2.ª Guerra Mundial, alimentado pelo 
protecionismo alfandegário e assente numa rigorosa hierarquização laboral em que 
predominavam os baixos salários. O primeiro abano sofrido por este modelo deu-se com 
a entrada de Portugal na EFTA, em 1957. Contudo, a lei do condicionalismo industrial 
que permitia aos industriais já instalados e pertencentes ao Grémio impedir a entrada 
de novas empresas no setor, a repressão do regime sobre qualquer reivindicação 
laboral, o protegido mercado colonial e o aumento das encomendas de fardas para 
o Exército atolado na Guerra Colonial, permitirão o florescimento da indústria têxtil 
durante a década de 60.

O 25 de Abril deu liberdade aos trabalhadores para reivindicarem direitos. Os salários 
subiram, mas não a produtividade peada pelo atraso tecnológico, numa altura em que 
a substituição crescente das fibras naturais pelas fibras químicas alterou radicalmente 
o processo de fiação. Simultaneamente o fim da guerra colonial pôs também fim ao 
mercado protegido e às encomendas do Exército. O resultado foi cruel para a indústria 
têxtil da Covilhã confrontada, também, pelos custos da crise energética mundial 
desencadeada em 1974.

A entrada na CEE não melhorou a situação, tendo continuado a falência de empresas 
e os inevitáveis despedimentos. Na década de 90 deu-se início a um processo de 
reestruturação da indústria de lanifícios que teve como objetivo a modernização do 
setor veiculada pela concentração num só grupo económico. Foi o período tristemente 
célebre dos salários em atraso.

Atualmente, além do Museu de Lanifícios, a Covilhã possui uma indústria têxtil, assente 
na lã, na inovação e nas tecnologias de ponta, com notável sucesso internacional, mas, 
naturalmente, com uma taxa de empregabilidade muito reduzida. Agora é no setor dos 
serviços que trabalha a maior parte da população, com destaque para o Turismo, a 
Universidade da Beira Interior e a Administração Pública Local.

Covilhã 
Berço da indústria têxtil em Portugal
Covilhã, porta de entrada da Serra da Estrela, localiza-se no sopé da Serra da Gardunha, 
denominação provavelmente de origem arábiga com o significado de refúgio. De refúgio 
de pastores, a Covilhã evoluiu para uma sociedade agro-pastoril em que a produção 
de lã serviu de base ao desenvolvimento do fabrico manufatureiro de lanifícios cuja 
importância está já patente no Foral que lhe foi concedido por D. Sancho I, em 1186.

Em 1510, D. Manuel I outorgou-lhe o Foral Novo da Covilhã que isentava os covilhanenses 
do pagamento de portagens relativas ao transporte de tecidos, entre outros privilégios. O 
desenvolvimento da tecelagem trouxe a necessidade de regulamentação da correspondente 
atividade laboral levando à promulgação do Regimento dos Tecelões, em 1559, pelo rei D. 
Sebastião que fundou a primeira empresa têxtil da Covilhã, a Fábrica D’El Rei, em 1573.

A Fábrica D’El Rei voltou a estar em destaque a partir de 1671, devido ao impulso 
que o Ministro de Estado D. Luís de Meneses, 3.º Conde da Ericeira, deu à indústria da 
Covilhã onde também fundou a Real Fábrica dos Panos, em 1702. Contudo, os tecidos 
da Covilhã não agradavam à nobreza e à alta burguesia que preferiam os tecidos 
importados, situação a que o Marquês de Pombal procurou por cobro, decretando que os 
fardamentos do exército e os librés da Casa Real fossem exclusivamente manufaturados 
com tecidos nacionais. Simultaneamente, instituiu um sistema de controlo do preço e 
da qualidade da lã.

A dinâmica imprimida pela Real Fábrica, que também funcionava como Escola 
Profissional, potenciou um período áureo de desenvolvimento da indústria manufatureira 
de lanifícios na Covilhã e regiões circundantes, período interrompido pelas invasões 
francesas e as subsequentes crises políticas que desembocaram na guerra civil entre 
absolutistas e liberais. 

A guerra, com o seu cortejo de destruição, miséria e fome, alastrou por todo o país. 
Para a indústria de lanifícios a luz ao fim do túnel começou a vislumbrar-se em 1837 
com a instituição de uma Pauta Aduaneira (ou seja, com a imposição de impostos sobre 
a importação de uma lista de produtos, entre os quais os têxteis) pelo Governo de 
Passos Manuel que pretendia, assim, proteger a produção nacional da concorrência dos 
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CONVOCATÓRIA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES

Ao abrigo do Artigo 19º n.º 2, do artigo 18º alínea f) dos Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia 26 de setembro, pelas 13.30 horas, na Sede Nacional, 
sita no Largo do Rato, 1B – 1250-185 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1. Apreciação e votação das Contas do Exercício de 2019 da Delegação Local do Seixal; 

Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório de Atividades referente a 2019; 

Ponto 3. Apreciação e votação do Relatório e Contas do Exercício de 2019 e Parecer do Conselho Fiscal;

Ponto 4. Deliberação e decisão sobre perda de qualidade de sócio de Nuno Henriques Silva no âmbito do 
processo disciplinar 1/2019, nos termos do artigo 9º n.º1 segunda parte e n.º2 dos Estatutos da Associação 
Portuguesa de Deficientes. 

Ponto 5. Deliberação e decisão sobre a extinção da Delegação Local de Estarreja, nos termos do artigo 
18º alínea k) dos Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes. 

Ponto 6. Vários.

Lisboa, 5 de agosto de 2020

                                                              O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
                                                                   Pedro de Almeida Rodrigues Grilo

Nota: Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de associados para o 
seu funcionamento, a Assembleia terá início uma hora depois, qualquer que seja o número 
de sócios presentes.

Humanismo, Inclusão
Sempre
A evolução da crise global – agravada pela 
covid-19 – apresenta sinais pavorosos; 
o declínio do capitalismo, bem escondido, 
utilizando, com mestria, a pandemia, génese 
de crise sanitária, fabrica temerosos projetos de 
exploração, de fome duradoura – que  matará 
mais que o vírus –, cujos perniciosíssimos 
efeitos, as tenebrosas consequências, se 
prolongam por décadas, séculos, milénios, 
num aterrador cúmulo de cortejos de morte, de 
milhões de seres humanos, renegando todas, 
mas todas as civilizações, religiões, ideais 
filantrópicos/humanistas, sendo espantosas: a 
tolerância, a complacência, a apatia, expressas 
em «mares de lágrimas», que não fazem 
qualquer mudança.

Explodiram, subitamente, os sinais belicosos 
das barbáries; libertaram-se os sintomas 
mais cruéis do capitalismo; eclodiu, terrífico/
horrendo o retrocesso da inclusão; aflorou a 
mais requintada «infoxicação. [intoxicação 
informativa (desinformando/manipulando) 
(subvertendo a própria linguagem)].

Aconteceu tremendo cataclismo que abalou 
os fundamentos (aparentes) da dita harmonia 
social; qual será a dimensão deste terramoto? 
São tempos de crise, ou será crise dos tempos?

A desolação é espantosa; o medo é 
paralisador; agiganta-se o torpor; tudo 
se conjuga para submeter às ancestrais 
aspirações de «nova escravatura», sonho 
acalentado pelos inimigos da humanidade, 
pelos verdugos dos povos… amparados por 
tanta cumplicidade, tão nefanda complacência, 
os adversários do progresso civilizacional, 
crescem em ousadia; destacam-se as 
religiões, apesar de tão veementes promessas 
salvíficas, salvo honrosas exceções, transigem, 
claudicam, cedem. Que «noite de trevas» se 
aproxima? Que cortejo de padecimentos, 
vilezas, tribulações, amarguras, afligirão os 
milhões de pobres, os grupos desfavorecidos, 
as pessoas com deficiência? Terroríficas 
adversidades são previsíveis! Entre todas, a 
apatia, a indiferença, a ilusão, a hipnotização 
são as mais daninhas: toleram a exploração; 
minam a resistência; desterram a luta; aceitam 
os mais repudiáveis crimes, incluindo a morte 
de fome – ignomínia suprema. Ergam-se, 
nesta catástrofe, os heróis! Souberam, sabem, 

saberão sempre o caminho, conhecem de 
ciência certa o antídoto mais eficiente para 
reconduzir o humanismo… A luta firme, forte, 
convicta, duradoura, cujas vitórias têm sido, 
tantas vezes, semeadas/regadas por sangue 
de mártires…

Semente fecunda! Há-de ser cuidada, 
cultivada, para gerar frutos abundantíssimos... 
Esses frutos serão saborosas conquistas, 
radiosas vitórias! Não nos serão dadas, os 
inimigos são crudelíssimos; serão produto 
precioso, resultado de muitas, muitas batalhas 
gigantescas que a História registará, como 
lições sábias, perpétuas, da lúcida trajetória 
dos épicos navegadores, condutores da barca 
do humanismo, da inclusão…

O futuro é incertíssimo! Neste tempo de 
trevas, de tribulações inimagináveis, não 
podemos capitular; Tudo parece contaminado/
corrompido; agora, conheceremos: parceiros, 
amigos, aliados; a prova da fidelidade: aos 
princípios, à singular experiência «ser pessoa 
com deficiência», à probidade.

A História distinguirá valores, projetos, 
separará o trigo do joio, identificará os barcos 
– porque não estamos todos no mesmo.

É imensa a desigualdade, é tremenda a 
fome, é vexante a morte – por tantas causas 
condenáveis. Essas tempestades atingem, 
duramente, as «barcas dos pobres»… As 
barcas da rapina, da exploração, da crueldade, 
navegam em «mar de bonança», nem 
reparam nas outras que singram, pilotadas 
por verdadeiros cruzados do direito à vida, 
guiadas pelo humanismo, cuja chave da vitória 
temos nas mãos…

Acordai, levantai-vos, o mar está encapelado, 
mas a nossa força invencível superará essa 
horrenda tempestade! Atracaremos, fortalecidos/
seguros no cais maravilhoso da inclusão…

As gerações futuras aplaudirão, celebrarão a 
audácia, a coragem, a cruzada pela dignidade 
da pessoa…O «mundo novo», que sonhámos, 
sonhamos, sonharemos… Leguemos-lhes 
essa conquista! Será o maior bem, o ideal mais 
nobre, a afirmação do primado do Homem, no 
princípio, no fim de todos os cometimentos 
épicos da humana geração…

Joaquim Manuel Cardoso

NOTÍCIAS

X Comissão 
da Assembleia da República
A APD foi a audição com 
Grupo de Trabalho Direito 
das Pessoas com Deficiência

No dia 15 de julho, a APD, representada 
pelos dirigentes Luís Oliveira e Helena 
Rato, reuniu com deputadas do PS, PSD, 
BE e PCP, no âmbito de uma audição 
promovida pelo Grupo de Trabalho Direito 
das Pessoas com Deficiência da X Comissão 
da Assembleia da República. No decurso 
da Audição a APD teve ocasião de explicar 
como o incumprimento das Leis da República 
estão na origem das discriminações de que 
as pessoas com deficiência continuam a 
sofrer na sociedade portuguesa, tendo sido 
apontado como situações críticas a falta 
de acessibilidades sobretudo em termos 
físicos e comunicacionais, as carências 
em recursos humanos necessários para se 
garantir um acompanhamento personalizado 
nas escolas, as limitações persistentes no 
acesso a cuidados de saúde atempados, 
os atrasos altamente penalizadores na 
disponibilização de produtos de apoio, 
a falta de empregos e as carências na 
formação profissional, a falta de apoio à 
prática de desporto adaptado. Foi, também, 
relembrado às deputadas a proposta de 
antecipação da reforma dos trabalhadores 
com deficiência, apresentada pela APD 
aquando da preparação do OGE20 
(Orçamento Geral de Estado para 2020). 

Observatório dos Direitos Humanos 
das Pessoas com Deficiência
A APD participou em reunião 
para apurar as consequências 
da crise pandémica

O Observatório dos Direitos Humanos das 
Pessoas com Deficiência (ODDH) promoveu 
uma reunião com associações de e para as 
pessoas com deficiência, que se realizou via 
internet, a 14 de julho. A reunião, que contou 
com 24 participantes, versou essencialmente 
sobre as consequências da crise da Covid-19 
na vida das pessoas com deficiência e nas 
associações que as representam. Todos 
os presentes denunciaram o abandono 
a que foram votadas as pessoas com 
deficiência e suas associações durante a 
crise, manifestando grandes inquietações 
quanto ao futuro. As denúncias mais 
frequentemente relatadas foram: falta de 
informação adequada e acessível por parte 
da DGS; grandes dificuldades no acesso a 
canais de comunicação entre as autoridades 
e as pessoas com deficiência – ausência total 
de diálogo; interrupção abrupta de terapias; 
suspensão total ou parcial de serviços de 
apoio; desrespeito dos direitos legais das 
pessoas com deficiência. A reunião serviu, 
também, para o ODDH apresentar os 
resultados preliminares do estudo “Deficiência 
e Covid-19”. 

Caso de Iyad Hallaq
A APD apelou à ONU e ao 
Governo para que atuem 

A 30 de março, oficiais israelitas assassinaram 
num posto de fronteira, em Jerusalém, um 
jovem palestiniano de nome Iyad Hallaq. Era 
autista e dirigia-se ao Centro Elwyn, centro 
especializado em cuidados a pessoas com 
deficiência.
Iyad foi atingido por mais de 10 balas, pelo que 
o seu assassinato prefigura um atentado de 
ódio étnico, com a agravante deste ser mais 
um caso no rol de pessoas com deficiência 
vítimas das forças militares israelitas, segundo 
o Centro de Informações de Israel para os 
direitos humanos nos Territórios Ocupados. 
Estes atos constituem atentados à vida e à 
dignidade das pessoas com deficiência que 
violam os seus direitos mais elementares 
conforme estão consignados pela Carta dos 
Direitos Humanos e a Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência da ONU. Por 
isso a APD dirigiu um apelo ao Presidente da 
Assembleia Geral e ao Secretário-geral da 
ONU e ao Governo Português no sentido de 
atuarem junto do Governo de Israel para que 
respeite e faça respeitar a Convenção dos 
Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência.

APD Porto 
LIPOR entrega 
equipamentos informáticos 

No passado dia 6 de agosto, realizou-se a 
entrega à Delegação Distrital do Porto da APD 
dos equipamentos informáticos pela LIPOR 
– Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 
Resíduos do Grande Porto, Associação de 
Municípios de fins específicos, no âmbito da 
iniciativa denominada “Recolha seletiva em 
Festas e Romarias”.

OPINIÃO

Muda de vida! 
             Pratica desporto!
A prática desportiva fomenta a igualdade 
dos participantes, diminuindo barreiras, 
preconceitos, potenciando as capacidades 
físicas, psicológicas e relacionais, ajudando 
na socialização dos indivíduos. Através 
do conhecimento das histórias de vida 
das nossas pessoas, dos nossos atletas, 
que são verdadeiros "heróis anónimos", 
podemos transmitir de uma forma muito 
impactante, simples e humana valores como 
força de vontade, ambição, amizade, fair-
play e "STOP Bullying". Há necessidade de 
envolver e sensibilizar a comunidade escolar 
e os próprios alunos para a promoção da 
educação e a prática desportiva.
Para a concretização do projeto são 
fundamentais a envolvência e a participação 

ativa das pessoas com deficiência para a 
promoção do desporto adaptado através 
de palestras motivacionais e ações de 
demonstração nas escolas. A distribuição 
de flyers sobre os benefícios da atividade 
desportiva e a promoção da prática 
sistematizada dos valores e do Fair-Play 
desportivo.
 

Programa cofinanciado pelo Programa de 
Financiamento do INR 

Participe na Vida Associativa da APD

 http://www.apd.org.pt
 info-sede@apd.org.pt
 T 213 889 883

Atualize as suas quotas          NIB: 003506750003288643081

Para anunciar neste jornal, por favor contacte 
os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4

htt
p:/

/w
ww

.fo
za

om
inu

to.
co

m/
20

20
/02

/ap
d-f

igu
eir

a-d
a-f

oz
-fe

z-h
ist

ori
a.h

tm
l

Hiroxima e Nagasaki
O duplo holocausto nuclear
Foi a 6 e 9 de agosto de 1945 que os EUA decidiram experimentar os efeitos das armas 
nucleares sobre as populações de Hiroxima e Nagasaki. Destruição total das cidades, 
mais de 100.000 mortos provocadas pelas explosões e um terrível sofrimento para os 
sobreviventes e seus descendentes, tendo disparado a incidência de doenças oncológicas 
e malformações. 75 anos depois, continuamos sob a ameaça permanente dos arsenais 
nucleares e, como bem lembrou o Papa Francisco, os recursos gastos na louca corrida 
armamentista “poderiam e deveriam ser utilizados em benefício do desenvolvimento integral 
dos países e da proteção do meio ambiente”. 
A 7 de julho de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas o Tratado de 
Proibição das Nações Unidas. Até agora ratificado por 40 países, o Tratado só entrará em 
vigor quando ratificado por 50 países. Portugal aprovou o Tratado, ou seja, o representante 
de Portugal na ONU votou a favor do Tratado, mas até agora, Portugal ainda não o ratificou, 
uma vez que não foi votado favoravelmente na Assembleia da República, pelos votos 
contra do PS, PSD E CDS-PP, embora o artigo 7 da Constituição da República Portuguesa 
preconize o “desarmamento geral e controlado”.

Regresso à escola
A APD exige 
condições para 
alunos com NEE

A 28 de julho, a APD juntou-se à FENPROF, à 
CNOD e aos pais de crianças com necessidades 
educativas especiais para exigir ao Ministério 
da Educação as adequadas condições para 
o regresso dos alunos com necessidades 
educativas especiais às escolas, seguindo as 
orientações da DGS (Direção Geral de Saúde). 
Para isso o Ministério da Educação terá de 
pôr à disposição das escolas mais recursos 
humanos e materiais, tanto mais que será 
necessário recuperar o que se perdeu com a 
situação de abandono a que foram votados 
os alunos com necessidades educativas 
especiais, durante o período de confinamento. 
A falta de diálogo do Ministério de Educação 
com os pais dos alunos, a FENFROP, a CNOD 
e a APD (continuamos a aguardar resposta 
a um pedido de reunião conjunta) está a 
provocar uma grande ansiedade sobre o que 
vai acontecer, temendo-se que o Ministério 
esteja a empurrar essas crianças para fora 
do sistema regular de educação. Uma tal não 
solução seria extremamente grave pondo em 
causa todo o trabalho realizado em prol da 
inclusão e tornando-se, portanto, numa forma 
inaceitável de discriminação comprometedora 
do futuro das crianças com necessidades 
educativas especiais.
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O que dizem 
alguns atletas APD Lisboa 

Emmanuel Soares, 19 anos

Os meus dias de confinamento começaram 
antes da Covid-19, por indisponibilidade 
do pavilhão onde treinávamos. Foram dias 
muito estranhos, algo estava a ser diferen-
te! Os treinos que eu fazia diariamente, de 
repente pararam. Fiquei sem teto. Passou 
uma semana, passaram 2 semanas. Foi 
como um período de adaptação ao sistema 
que estamos a viver hoje com a Covid-19. 
Após as 51 semanas de confinamento, per-
gunto-me: será que vou ser a mesma pessoa 
quando tudo voltar ao normal? a cabeça fica 
a pensar e a resposta normal é sim! 
Uma última coisinha para as pessoas que 
leem o jornal: NÃO DESISTAM!!!!!

Filipe Nogueira, 36 anos

Para um atleta que já chegou tarde à moda-
lidade, uma vez que a lesão ocorreu depois 
dos 30, mas que ainda assim tem ambição 
de evoluir e cumprir certos objetivos, a pan-
demia teve um grande impacto negativo.
Estava a realizar a minha primeira época 

É Preciso Criar 
Condições para 
que o Desporto 
Adaptado continue

Seguindo as orientações do Governo relati-
vamente à situação de crise sanitária provo-
cada pela pandemia Covid-19, a Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiência – FPDD suspendeu e anulou 
todas as atividades de desporto adaptado. O 
período de suspensão/anulação foi diversas 
vezes prolongado, devendo ter terminado 
em 31 de julho.
Esta interrupção é particularmente gra-
vosa para quem a prática do desporto, 
além de contribuir para reduzir a incidên-
cia de frequentes patologias associadas 
ao excesso de peso, perda de massa 
muscular e osteoporose, ajuda a adquirir 
autoestima e a desenvolver capacidades 
que favorecem a independência pessoal 
e a convivência social.
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DEPOIMENTOS

Recomendações 
das Nações Unidas 
para o Desporto

A ONU aconselhou as autoridades gover-
namentais a adotarem políticas que pos-
sam proteger o desporto do forte impacto 
causado pela pandemia do COVID19 e que 
resultou no cancelamento da maioria das 
competições desportivas.
A 20 de julho, a ONU pediu para que o 
desporto seja incluído nos planos de recu-
peração da atividade económica.
A FPDD, na sua página web, secunda as 
recomendações da ONU para o desporto!

e a evolução estava a ser boa, mas era 
necessário continuar a trabalhar. Antes 
do início da pandemia, já estávamos sem 
treinar há 15 dias por indisponibilidade do 
pavilhão, o que era mau, mas pior ficou 
quando se soube do encerramento de todas 
as atividades desportivas. Não poder treinar 
o seu desporto é mau para qualquer atleta, 
mas para quem está numa fase inicial de 
evolução ainda é mais complicado, uma 
vez que vê a sua evolução parar e, com 
tanto tempo de paragem, corre o risco de 
perder parte do que já tinha conquistado. 
Durante a fase de confinamento, a equipa 
técnica preocupou-se sempre em estar a 
par do estado de cada atleta. Inicialmente, 
os contactos eram feitos telefonicamente 
e, posteriormente, foram realizadas reu-
niões online com a presença de todos os 
elementos afetos à equipa (…) foi sempre 
frisado pela equipa técnica a importância 
de os atletas fazerem exercício físico em 
casa. Apesar de todas as estratégias e 
alternativas que cada um de nós tenha en-
contrado para se manter ativo (…) durante 
o encerramento das atividades desportivas, 
estamos a falar de um desporto de equipa e 
não há substituto para o trabalho realizado 
em conjunto.

 Ângelo Pereira, 21 anos

Teve um impacto muito grande que me 
obrigou a mudar tudo em termos de treino, 
apesar de ser frequente ficarmos sem pa-
vilhão para treinar (…) antes da paragem 
obrigatória, já não treinava há 15 dias por 
indisponibilidade de pavilhão. A partir do 
momento em que tudo fechou, devido à 
pandemia no país, fiquei meses sem tocar 
numa bola nem na minha cadeira e sem os 
treinos com o clube. Para um atleta que tem 
objetivos de continuar a ser convocado para 
a seleção, estas paragens são muito más.
Quando o governo começou a deixar as 
pessoas sair de casa, comecei a procurar 
um campo ao ar livre para poder conseguir 
treinar com a minha cadeira, porque o local 

onde o meu clube treina está a ser usado 
para ajudar as pessoas "sem-abrigo". En-
contrei alguns campos, mas nem todos têm 
condições de acessibilidade. O único que 
encontrei com capacidades razoáveis para 
uma cadeira (de rodas) foi em Monsanto, 
onde atualmente treino até o clube conseguir 
arranjar o pavilhão para treinar.

Ahmat, 19 anos

O afastamento do campo de basquetebol 
da APD Lisboa começou 15 dias antes do 
encerramento dos pavilhões e da suspensão 
das competições por conta da pandemia, 
pela indisponibilidade do pavilhão onde 
treinamos. Tem sido um grande teste para 
todos nós: Até onde vai a nossa vontade de 
investir no desporto, mesmo retirando-nos 
todas as condições e disponibilidades? A 
experiência ensinou-me que a vontade é a 
chave para as coisas acontecerem. Posso 
dizer que o acompanhamento e, de certa 
forma, alguns “empurrões” do Clube e da 
Seleção tornaram esta quarentena bas-
tante produtiva. Posso até dizer que notei 
mais evolução nestes meses, fruto de mais 
horas de treino, mais rotinas criadas, mais 
empenho para me desenvolver. Aprendi a 
dar menos desculpas e a procurar melhores 
soluções. Graças ao espírito acolhedor das 
pessoas neste desporto (desde atletas até 
ao staff do Campeonato Nacional; desde 
pessoal português até pessoal estrangeiro 
que apareceu para trocar impressões ou dar 
apoio), consegui, todos os dias, tornar-me 
melhor do que ontem.

ZOOM


