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A Diretora da Fundação Altice visitou a DAAT Em Destaque...

Pessoas cegas já puderam 
votar em Braille nas 
últimas eleições 

As pessoas cegas puderam 
votar nas últimas eleições 
europeias de forma autónoma, 
segura e secreta através 
dos boletins em Braille que 
estiveram disponíveis em 
todas as mesas de voto.

Foi realizada uma 
demonstração do voto em 
Braille antes das eleições. 
De acordo com os Jornal 
de Notícias, o presidente 
da Associação de Cegos 
e Amblíopes de Portugal 
(ACAPO), presente na 
demonstração, salientou 
que se trata de “um passo 
extremamente importante” 
para as pessoas cegas, mesmo 
que pareça algo simples para 
a maioria das pessoas. 

Acrescentou que “É algo que 
nunca aconteceu no nosso 
país, possibilitar pela primeira 
vez que as pessoas com 
deficiência visual possam 
votar autonomamente, 
possam ter a certeza de 
que votam no partido ou na 
coligação que desejam”.

A existência de um boletim de 
voto em Braille dá às pessoas 
cegas condições de igualdade 
no exercício do seu direito e 
no cumprimento do seu dever 
de votar.

Jornal de Notícias online (17/05/2019). 
Pessoas cegas já vão poder votar nas 
próximas eleições em braille. Disponível 
em https://www.jn.pt/nacional/canal/

europeias-2019/interior/pessoas-cegas-

-ja-vao-poder-votar-nas-proximas-elei-

coes-em-braille-10910302.html 

Desde 2012, a  Divisão  de   Acessibilidade  e  Ajudas  Técnicas,  da Direção 
Regional de Educação,  é  um  núcleo  de «Acessibilidade   e   Comunicação»  
da  Fundação  Altice. 

Neste sentido, a diretora executiva da Fundação Altice, Ana Estelita, visitou as 
instalações da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas no passado dia 22 
de maio para conhecer os projetos apoiados pela Fundação, designadamente, 
o Centro de Recursos e Avaliação Especializada em Tecnologias de Apoio, 
a PT Comunicação Aumentativa e Alternativa e o projeto Todos Podem Ler.

Na Escola Secundária Francisco Franco, inteirou-se do Projeto Teleaula 
“Aprender Sem Barreiras”, onde assistiu a uma aula de matemática da 
turma de 12.º ano que integra este projeto de Ensino à Distância/Teleaula, 
na vertente de Apoio ao Alto Rendimento na Escola. 

A Fundação Altice apoia este projeto desde 2013 em 6 estabelecimentos 
de ensino da Região Autónoma da Madeira, sendo que abrangeu, no ano 
letivo 2018/2019, um total de 17 alunos, dos quais 15 alunos impedidos 
de frequentar por razões de saúde, 1 aluno por internamento em centro 
educativo e 1 aluno ao abrigo do estatuto de alto rendimento.

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira.gov.pt/dre

Serviços disponibilizados pela 

aAvaliação, intervenção e acompanhamento junto de alunos e outras pessoas para efeito de utilização de ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio adaptadas às suas necessidades especiais.
aFormação de docentes, técnicos, alunos, outras pessoas com necessidades especiais e as suas famílias na 
utilização de software e/ou hardware específico.
aAdaptação de materiais/equipamentos facilitadores da autonomia pessoal e da integração social e escolar.
aGestão, manutenção e cedência de ajudas técnicas/tecnologias de apoio aos estabelecimentos de educação e 
ensino regular e especial, centros de atividades ocupacionais, à família, aos adultos em readaptação profissional, 
entre  outras  solicitações.
aAcompanhamento de serviços e/ou estabelecimentos que desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas 
e tecnológicas adaptadas a alunos/utentes com necessidades especiais.
aPromoção e desenvolvimento de projetos ligados ao ensino a distância para alunos impossibilitados de frequentar 
a escola de forma presencial.
aProdução de conteúdos de apoio ao currículo em formatos acessíveis para alunos: deficientes visuais, deficientes 
motores, dificuldades de aprendizagem ou dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.
aProdução de conteúdos adaptados – tabelas de comunicação, atividades didáticas em formato digital, grelhas 
para teclados de conceitos, textos em Braille, relevo ou ampliação para os serviços de educação, os serviços da 
administração pública, bem como outras entidades ou particulares.
aElaboração de pareceres sobre condições de acessibilidade física (p.e.: estabelecimentos de educação e ensino, 
domicílios), informática, Web, conteúdos digitais ou outros conteúdos adaptados.
aArticulação ou troca de experiências com serviços de saúde, segurança social, IPSS, associações, centros de 
investigação , assim como outros centros de recursos TIC para a educação especial.

A equipa da DAAT visita a Sala do Futuro
A equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas, a diretora executiva da Fundação Altice, 
Ana Estelita, e outros elementos da Altice Portugal 
visitaram, nesse mesmo dia, a Sala do Futuro 
criada no âmbito do  projeto “Ambientes Inovadores 
de Aprendizagem TIC”, da Direção Regional de 
Educação.
Esta sala, vocacionada para a formação de 
professores e destinada aos alunos, está a funcionar 
na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Eduardo 
Brazão de Castro e tem como objetivo promover a 
criatividade e tornar a escola mais atrativa para os 
alunos.

http://www.madeira.gov.pt/dre

