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Celebrando o 15.º aniversário continuamos a apresentar a Equipa da 
Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas - 3ª parte

No presente número continuamos a divulgar as profissões e as 
atividades desenvolvidas pela equipa da DAAT.

Em números anteriores, salientamos as atividades realizadas em 
equipa, destacando algumas áreas, nomeadamente da Terapeuta 
Ocupacional, da Assistente Operacional, bem como a integração 
de Técnicos Superiores de Educação e Assistentes Técnicos na 
equipa da DAAT. Estes têm contribuído para o atendimento na 
área das tecnologias adaptadas ou assistidas, determinante para a 
frequência escolar de crianças, jovens e adultos com necessidades 
especiais ou para o desenvovimento do acesso à informação e ao 
conhecimento através de meios de acessibilidade digital ou outros.

Neste número apresentamos três profissionais que 
colaborativamente contribuem para o trabalho realizado pela 
equipa da DAAT, e especificamente para o bom funcionamento 
dos equipamentos informáticos e da base de dados, para que os 
equipamentos e documentação estejam devidamente atualizados, 
controlando a entrada e saída das ajudas técnicas/tecnologias de 
apoio, entre outras atividades que ao longo deste folheto iremos 
salientar.

Na área da informática, o Engenheiro (EI) Tiago Abreu colabora 
com a DAAT desde 2008 e o Professor (PI) Filipe Ornelas integrou a 
equipa este ano letivo. Na área administrativa, a Assistente Técnica 
(AT), Fátima Veiga integra a DAAT desde 2003.

Para que as tecnologias de apoio possam estar aptas a ser 
utilizadas no dia a dia, nas rotinas, na avaliação especializada, na 
educação e no ensino dos alunos e outras pessoas com deficiências 
ou incapacidade, de forma a proporcionar maior autonomia e 
independência na vida familiar, escolar e social, é fundamental a 
colaboração do EI que aqui na DAAT tem como funções a gestão e 
manutenção de hardware e software adaptado; operacionalização 
do hardware e software necessários na avaliação especializada 
de alunos com necessidades educativas especiais; deslocações 
ao domicílio para operacionalizar equipamentos e plataformas 
assim como a estabelecimentos de educação e ensino, prestando 
apoio a alunos, pais e docentes, bem como outras pessoas com 
deficiências ou incapacidade; participação na composição e Design 
e  operacionalização da publicação digital em multiplataformas da 
coleção eBooks-Leitura Inclusiva. Salientamos a participação do EI 
no desenvolvimento do projeto “Teleaula-Aprender Sem Barreiras” 
e do Projeto “Todos Podem Ler”. 



O PI Filipe Ornelas colabora com o EI Tiago Abreu na manutenção de hardware e exploração de software 
adaptado  e, com os demais profissionais da DAAT, nomeadamente, na composição e publicação da coleção 
eBooks-Leitura Inclusiva; 
na dinamização de ações 
de sensibilização; em 
avaliações especializadas a 
alunos, operacionalizando 
o hardware de acesso 
ao computador e 
software especializado; 
no aconselhamento 
junto de docentes sobre 
a implementação de 
medidas ou adaptações 
que promovam habilitação 
e que sejam facilitadoras 
da autonomia pessoal 
e integração escolar/
social; na pesquisa de 
software livre, bem 
como na avaliação da 
correta utilização dos 
equipamentos informáticos 
considerados produtos 
de apoio/ajudas técnicas, 
junto dos docentes nos 
estabelecimentos de 
ensino.
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Disponibilizado em formato digital 
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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 AT Fátima Veiga realiza o atendimento ao público, operacionaliza 
os registos e os serviços necessários para que o acompanhamento 
dos alunos e de outras pessoas que necessitam de utilizar ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio se realize, quer nos estabelecimentos 
de educação e ensino, quer nos domicílios, ou outros serviços da 
administração pública ou IPSS.
Fazem parte das suas funções proporcionar o atendimento na área 
administrativa, na área das ajudas técnicas/tecnologias de apoio e 
conteúdos adaptados às capacidades e competências de crianças, 
jovens e adultos com deficiências ou incapacidade, nomeadamente 
através da otimização dos procedimentos administrativos e dos 
recursos da divisão. Neste contexto específico, esta profissional tem 
acesso direto à base de dados, para poder registar entradas e saídas 
de ajudas técnicas/tecnologias de apoio, de mobiliário adaptado e 
de outros equipamentos e materiais utilizados pelos alunos e outras 
pessoas nos estabelecimentos de educação e ensino ou no domicílio, 
bem como a consequente execução de termos de responsabilidade 
dos mesmos, de forma a que estes estejam devidamente atualizados. 
De acordo com os relatórios e as medidas estabelecidas pelos 
técnicos superiores e/ou docentes especializados, a AT Fátima Veiga 
tem realizado nos estabelecimentos de educação e ensino a entrega 
e recolha das ajudas técnicas/tecnologias de apoio e de outros 
equipamentos e materiais para que os alunos usufruam das mesmas 
atempadamente.


