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Destaques ALi - Atividades Lúdico Interativas

daat

O Programa Regional de Produtos de Apoio na Região Autónoma da Madeira foi criado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 24/2018/M e regulamentado por diferentes despachos que determinam a atribuição de produtos de 
apoio na RAM, nomeadamente na Educação, Saúde, Segurança Social e Emprego.
Na Educação, o Despacho n.º 58/2021, de 8 de fevereiro, define a Direção Regional de Educação (DRE) como a 
entidade prescritora do Programa Regional de Atribuição de Produtos de Apoio, designado por APOIAR+, no âmbito 
da educação  e  ensino,  e  o  Instituto  para  a  Qualificação,  IP-RAM, como  a  entidade prescritora,  no  âmbito  
dos  cursos  profissionais, cursos de aprendizagem, cursos de educação e formação de adultos e das ações Capacitar 
por si ministrados, bem como no  âmbito das ações de formação que conferem um nível de qualificação, promovidas 
pelas entidades formadoras certificadas.
Na DRE, a equipa multidisciplinar nomeada, prescreve de acordo com a lista de produtos de apoio publicada no 
Despacho Conjunto n.º 12/2021, de 8 de fevereiro. Este despacho define ainda as entidades recetoras de produtos 
de apoio sujeitos a reutilização e os procedimentos de restituição dos mesmos.
O Despacho Conjunto n.º 14/2021, de 8 de fevereiro, aprovou o critério e a forma de fornecimento dos produtos de 
apoio, no âmbito do APOIAR+ e, o Despacho Conjunto n.º 13/2021, de 8 de fevereiro, aprovou o modelo de ficha 
de prescrição de produtos de apoio do programa APOIAR+.
O modelo de financiamento do APOIAR+ está regulamentado no Despacho Conjunto n.º 11/2021, de 8 de fevereiro, 
no qual consta que os produtos de apoio à educação e ao ensino são financiados pela SRE. 
Os estabelecimentos de educação e ensino da RAM frequentados  por crianças,  alunos  ou  formandos,  
requerem  à  SRE, através da DRE, uma avaliação técnica especializada das necessidades de produtos de apoio.  
Após  a  avaliação  técnica  especializada, é emitida a prescrição do(s) produto(s) de apoio adequado(s), competindo 
à DRE a sua aquisição e/ou disponibilização. 

Em conformidade, em 2021, foram atribuídos 
e financiados, no âmbito do Apoiar+, produtos 
de apoio para a leitura e a escrita a 53 alunos 
utilizadores nos estabelecimentos de ensino: 23 
computadores portáteis e respetiva mochila, 14 
acessos por trackball, 40 por rato e 38 auscultadores 
com microfone.

APOIAR + na Educação
Produtos de Apoio para Aumentar a Autonomia e Reduzir Desvantagem

Para mais informações consultar legislação alojada em:                                      
www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Legislação (Ajudas Técnicas)
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