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Visita ao aTOPlab, um Espaço Inclui, a convite da Fundação Altice

A Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT) esteve em Leiria, no passado dia 20 de maio, a 
convite do coordenador Jaime Ribeiro do aTOPlab no Politécnico de Leiria e do Engenheiro Daniel Freitas 
da Fundação Altice, com vista a conhecer o Espaço Inclui, que se situa no Instituto Politécnico de Leiria. 
A DAAT foi recebida pelo Professor Luís Vicente e pela equipa de terapeutas ocupacionais do laboratório.
O aTOPlab encontra-se munido com as mais recentes tecnologias de apoio para acesso ao mundo digital 
e à comunicação aumentativa.
Nesta parceria é prestado apoio no acesso e treino da utilização destas tecnologias por pessoas com 
deficiência, assim como procede à avaliação e a indicação de tecnologias passíveis de serem financiadas 
pela Fundação Altice.
A Fundação Altice tem vindo a promover as boas práticas da inclusão digital, de modo particular nos 
contextos escolar, profissional e social, disponibilizando um conjunto de serviços, soluções e iniciativas 
tecnológicas para pessoas com incapacidade, através do Programa Inclui.
O Programa Inclui, único em Portugal, tem como objetivo tornar os dispositivos móveis e computadores 
acessíveis, tornar a comunicação acessível e melhorar as condições de vida e a autonomia das pessoas 
com incapacidade.

Agradecemos o profissionalismo e a calorosa receção de toda a equipa do aTOPlab!
Mais informações em:

https://fundacao.telecom.pt

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
www.madeira.gov.pt/dre/daat
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Leitura Fácil para alunos com Dificuldades Intelectuais
Decorreu na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, no dia 25 de maio, mais uma ação de sensibilização, 
desta feita sobre “Leitura Fácil e Alunos com Dificuldades Intelectuais e/ou Desenvolvimentais”, a convite 
do Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) de Câmara de Lobos.
A DAAT dinamizou esta ação de sensibilização para todos os docentes especializados e técnicos superiores 
do CREE. Foram cerca de 62 os profissionais que participaram, tendo a DAAT demonstrado, de forma 
mais prática a funcionalidade de determinadas tecnologias, e partilhado ferramentas funcionais às 
quais recorrer, em contexto escolar, destinadas a crianças e jovens com dificuldades intelectuais e/ou 
desenvolvimentais, bem como  abordar o fomato acessivel, leitura fácil.
A leitura fácil é uma forma de adaptar a informação escrita para facilitar a compreensão de todos, 
especialmente aqueles que têm dificuldades temporárias de leitura ou compreensão (imigração, 
aprendizagem tardia da leitura, baixa escolaridade, entre outros) ou permanentes (problemas de 
aprendizagem, diversidade funcional, deficiência intelectual, entre outros).
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