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Comecei a trabalhar na área da deficiência em 2000. Recordo que pouco ou nada sabia sobre o 

tema, pelo que senti necessidade de desenvolver competências técnicas e científicas, o que me 

levou ao Doutoramento em Educação Especial na enigmática cidade de Salamanca. 

A tese sobre as necessidades destas famílias, permitiu-me conhecer as fragilidades das redes de 

apoio formal no interior norte, onde praticamente faltava tudo. Desde serviços de apoio aos 

cuidadores informais, até aos serviços de reabilitação, lazer ou emprego para as pessoas com 

deficiência.  

O panorama era-me de mal modo inquietante que deixei a tese, que só viria a concluir em 

2013 e fui para o terreno à procura de soluções. Dizem-me agora que era a minha veia de 

empreendedora social.  Para mim era apenas a incapacidade de olhar para o lado e esquecer o que 

vira e ouvira de centenas de pessoas que comigo partilharam a sua dor e angústia. 

Como forma de as tentar ajudar, iniciei uma formação sobre parentalidade positiva na 

deficiência - “Escola de Pais.nee” (transformada entretanto em livro). Pretendia apoiar, capacitar 

e empoderar estes cuidadores informais, através da educação emocional.  

Em 2009, com alguns desses pais fundei a Associação Leque (www.leque.pt). A semente 

estava lançada para um projeto com soluções inovadoras no Terceiro Sector: 

Dinamizamos Oficinas de Inclusão na Comunidade, para integrar de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho; um Centro de Férias de Turismo Rural, possibilitando aos 

filhos férias terapêuticas e aos pais a possibilidade de terem o descanso necessário ao seu bem-

estar físico e emocional; O projeto “Aproximar avós (em situação de isolamento) dos netos 

emigrados através das novas tecnologias”; ou o Projeto EKUI (www.ekui.pt), metodologia de 

alfabetização e reabilitação inclusiva, que conjuga o braille, a língua gestual portuguesa com o 

alfabeto fonético. 

Olhando em retrospetiva, percebo que na altura o desafio enquanto líder, se assim me podia 

intitular, era criar seguidores que acreditassem num movimento inovador e empreendedor para a 

economia social. O desafio que agora de se impõe é criar novos líderes. Pessoas que comunguem 

da mesma filosofia e do mesmo sonho que há muito tempo comanda a minha vida: viver num 
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mundo sem barreiras, em que cada ação gera uma mudança que se quer perpetuada no tempo. E 

assim, de ação em ação se vai mudando o paradigma que coloca as pessoas com deficiência no 

patamar onde nunca deviam ter saído: a de cidadãos com oportunidades iguais de exercerem os 

seus direitos e deveres na sociedade.  

Apesar de todas as contrariedades que a vida me foi colocando e com a consciência da sua 

finitude, é nisso em que acredito e é por isso que continuarei a lutar, pelo menos, enquanto houver 

estrada para andar. 

 


