


Com diagnóstico no âmbito da Perturbação do Espectro do Autismo, foi acompanhado pela APPACDM 

de Setúbal ao nível da Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Psicologia e pela Associação de Autis-

mo “INOVAR”. Foi esta Associação que encaminhou o Rúben para o Centro de Recursos da RUMO, por 

via do Centro de Emprego de Setúbal, para que o jovem pudesse integrar uma Formação adequada ao 

seu perfil e aos seus interesses e ambições. 

Esse encaminhamento resultou na sua inscrição no Curso de Assistente Administrativo (Formação Ini-

cial | 1650 horas) - Projeto FORMAR. 

No que respeita ao seu percurso escolar, o Rúben terminou, com média de 14 valores, o 12º ano na 

Escola Secundária da Bela Vista (em Setúbal), no Curso Profissional de Técnico de Operações Turísti-

cas. Assim, esta nova experiência formativa representou para ele um recomeço e uma nova aposta. 

Um desafio que, desde a primeira etapa (formação em sala), fê-lo sentir que adquiriu a confiança e 

as ferramentas necessárias para uma ansiada experiência profissional.

Esta segunda etapa da Formação Profissonal da RUMO, sendo desenvolvida com base no Modelo de 

Emprego Apoiado em mercado aberto de trabalho, encerra em si a mais-valia da Formação Prática em 

Contexto de Trabalho (FPCT), realizada na íntegra em contexto natural - empresas/serviços da comu-

nidade). Esse contacto com a aprendizagem, ganho de responsabilidade e sentido de utilidade era 

aquilo que este formando procurava para o seu percurso, para o seu projeto de vida. 

Assim, nesta fase de definição do local de estágio e devido matching entidade-formando, verifi-

cou-se a feliz oportunidade de conciliar  o gosto e talento que o Rúben encontrou na Equitação, com 

o estágio de formação, algo que foi fundamental para o bem-estar e motivação do jovem nesta fase 

do seu percurso. 

Hoje,  na Academia Equestre de                             São Paulo (Almada), o Rúben desempenh tarefas 

como a receção/portaria  ou a                                     organização administrativa das aulas e outras 

componentes inerentes à                                           Academia. Essas tarefas coexistem com os seus 

treinos enquanto atleta special de                                  equitação. 

O Rúben abraçou este desafio                            

com dedicação e foco e tem 

evoluído positivamente 

sendo, hoje, um ativo 

polivalente no contexto 

oorganizacional.

Para ele, até agora, o 

balanço é positivo:

                                                                                   

Rúben



Ivo Patronilho, tutor do Rúben no Centro Equestre de São Paulo e treinador de Equitaçao Adaptada,  

conheceu o Rúben Antunes, em Setúbal, enquanto treinador de Equitação Special Olimpics. Entretan-

to, na mudança de espaço para Almada, surgiu a hipótese de o Rúben - atleta e cavaleiro - “vestir a 

farda” de estagiário, continuando assim a Formação Profissional que já tinha iniciado. 

O treinador, conhecendo o jovem e, simultaneamente, o Autismo enquanto transtorno no desenvolvi-

mento neurológico e as suas características e manifestações, o que tem procurado fazer com o Rúben 

e com outros jovens com quem já tem trabalhado no âmbito da inclusão é, sobretudo, destacar as 

características positivas deste espectro. Ao estruturar as atividades, tenta canalizar aquilo que são 

as características inerentes à problemática do jovem, transformando-as em mais-valias, neste caso, 

na dinâmica e no trabalho com estes que são dos animais mais sensíveis e extraordinários no relacio-

namento com o ser humano. 



No que diz respeito às funções estabelecidas para este estágio de formação, para além da portar-

ia/receção, o Rúben dá ao treinador e a outros profissionais apoio com os cavalos, aproveitando o 

à-vontade que já tem com os animais. Assim, junta-se o gosto pessoal dele pelos cavalos com a ne-

cessidade sentida pela Academia. Segundo Ivo, “este juntar o útil ao agradável significa, na prática, 

ver este jovem a sorrir todos os dias, que é aquilo que nós procuramos.” 

Enquanto atleta, o Rúben iniciou, ha cerca de 5 anos, um trabalho com o seu treinador de equitação, 

Ivo Patronilho, hoje, seu tutor em posto de trabalho. 

No início desse percurso, o Rúben demonstrava traços como impulsividade, aspetos inerentes ao di-

agnóstico de autismo, porém, ao longo do tempo, tem vindo a conseguir deixar essa impulsividade de 

lado e, consequentemente, tem alcançado resultados de grande valor na modalidade. 

No presente, o Rúben é um jovem calmo, especialmente na relação direta com os cavalos, dos quais 

consegue, segundo o treinador, tirar as melhores características. 

O Rúben é, hoje, campeão regional de Equitação Special em Working Trail e vice-campeão regional 

em Dressage. Foi apurado para o campeonato nacional e confirmou-se vice-campeão no passado dia 

2 de novembro. Esta competição servirá de apuramento para os Jogos 

Equestres Mundiais (Jogos Olímpicos para a 

Incapacidade Intelectual). 

Ivo,Ivo, destaca que, nas primeiras provas, o Rúben entrava com ansiedade e, aos poucos, foi conseguin-

do controlar essa ansiedade e esse nervosismo de modo a ter calma em prova, transmitindo essa 

calma aos cavalos. Nas provas do Special, normalmente, os atletas não conhecem os cavalos. 

“Aquilo que poderia constituir-se como um fator de grande stresse para um atleta sem incapacidade, 

para um jovem como o Rúben, o foco na técnica e na meta de concluir a prova prevalecem, acima de 

quaisquer contrariedades ou surpresas. O treino contempla essas e outras componentes da com-

petição para que eles sintam o maior nível de confiança e segurança possíveis. O Rúben tem-se adap-

tado bem nesse sentido e tem feito o seu caminho.” Nem todos os dias são bons, lembra o treinador, 

“ele às vezes vem mais irritado e nós tentamos procurar a calma, com estratégias e técnicas psi-

cológicas para deixar tudo isso fora do picadeiro para que, quando sobe para cima do cavalo, já 

esteja mais calmo e, depois, o cavalo também ajuda a esse processo.” 





No passado dia 11 de novembro, através de uma parceria entre o Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social (IGFSS) e a Câmara Municipal da Moita, foram entregues duas habitações a 

famílias carenciadas deste concelho.

O encaminhamento destas famílias sinalizadas com carência habitacional foi feito pela equipa de 

RSI da RUMO.

Estes dois fogos foram alvo de reabilitação integral pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

EEstas duas soluções habitacionais representam a garantia da dignidade que estas famílias necessi-

tam e, consequentemente, contribuirão para uma mais fácil e efetiva integração social e comunitária 

destes agregados.  

Sendo a habitação um direito constitucional, iniciativas como esta revestem-se de uma enorme im-

portância para estes territórios e, mais ainda, para os destinatários que as organizações apoiam dia-

riamente, trabalhando em rede e em parceria.   

 



A Federação Nacional de Entidades 

de Reabilitação de Doentes Mentais realizou no dia 

21 novembro de 2022, no Auditório do Centro de Informação Urbana 

de Lisboa (CIUL) – Picoas Plaza, um Encontro que teve como propósito expor, discutir e 

avaliar os desafios das respostas comunitárias, com foco nas medidas de emprego e respostas 

de suporte na habitação. Estes são alguns registos da participação da RUMO- Cooperativa de 

Solidariedade Social, Crl. no EncontSolidariedade Social, Crl. no Encontro que contou com a participação do 

Diretor Técnico da RUMO, o Dr. Rui Grilo, 

A Cooperativa, há décadas, associada da Federação, fez-se, assim, representar no Painel 1: 

Mais Emprego Apoiado, Mais Inclusão - Desenvolvimento e Resultados do Projeto.  

 

                                                                                   




