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DAAT visita Lituânia em Programa Erasmus!
Nos dias 20 a 24 de junho de 2022, a psicomotricista Alexandra 
Ferreira participou na visita de estudo internacional “Explore 
programme opportunities available to youth with intellectual 
disabilities”, na cidade de Vilnius, Lituânia. 
Este evento, que contou com 13 participantes de diversos 
países,  profissionais  que  trabalham  com  pessoas  com  deficiência, 
provenientes de Grécia, Alemanha, Holanda, Lituânia, Dinamarca, 
Croácia,  Bélgica  e  Portugal,  teve  como  objetivo  a  partilha  de 
experiências e de boas práticas entre as organizações que trabalham 
com  jovens  com  deficiência  intelectual,  incentivando  as  parcerias 
internacionais, bem como a participação em projetos no âmbito dos 
programas Corpo Europeu de Solidariedade e Erasmus +. 
Neste  evento,  os  participantes  visitaram  algumas  instituições  da 
Lituânia, e os diversos projetos desenvolvidos nas mesmas. No 
primeiro dia, visitaram o The Blessed J. Matulaitis Day Center, bem 
como as diferentes valências ocupacionais da instituição. 
O segundo dia desta visita foi passado no Panevėžys Youth Day 
Care Centre, com a apresentação dos diversos projetos realizados 
pelos utentes da  instituição,  tais como programas de voluntariado 
europeu, o projeto Solidarity Coffee, o projeto Erasmus + “Easy to 
Read” com as diretrizes da Leitura Fácil (estas diretrizes são utilizadas 
diariamente no centro, de forma a promover o acesso à informação 
a todos os utentes). 
Por  fim,  foi  apresentado  um  projeto  Erasmus  +  que  permitiu  a 
criação de uma aplicação Inclusive Digital Academy (IDA) que será 
lançada no final do mês de julho e que permite a gestão das diversas 
atividades do dia a dia, com recurso a uma carteira virtual, e-mail e 
redes sociais.
No último dia, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer 
a  instituição  L’Arche Vilnius Community, que possuiu um Atelier 
of Treasures, uma  carpintaria  onde  os  utentes  desta  instituição 
elaboram diversas peças de madeira para vender.
Os almoços e os coffee breaks oferecidos durante a visita de estudo 
tiveram lugar em restaurantes de capacitação e inclusão de pessoas 
com deficiência, designadamente, o “Café Agapé”, o “Pirmas Blynas” 
e o “Solidarity Coffee”.
A organização da visita de estudo promoveu diversos momentos de 
reflexão  e  discussão  entre  os  participantes,  bem  como  a  partilha 
das práticas implementadas em cada país. Foram três dias intensos 
com diversas atividades, uma experiência muito enriquecedora, que 
alargou  horizontes  profissionais,  potencializando  futuras  parcerias 
em projetos internacionais.
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No âmbito da 3.ª edição da Formação Avançada em Tecnologias de 
Apoio para a Inclusão (Acessibilidade Digital), organizada pelo Instituto 
de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio 
da Fundação Altice, os elementos da equipa da DAAT concluíram, no 
dia 4 de junho, a formação com a apresentação “Tecnologias de Apoio 
e Diversidade Funcional: contributos para uma educação inclusiva”. 

Trata-se de um artigo técnico-científico no qual participaram Jaime 
Ribeiro, coordenador do aTOPlab, CitechCare, e professor na Escola 
Superior de Saúde, Politécnico de Leiria; Lúcia Bento, da Associação 
de Paralisia Cerebral do Porto; Graça Faria, Chefe da Divisão de

Acessibilidade e Ajudas Técnicas, Sílvia Silva e Tiago Abreu, da Direção Regional de Educação da RAM, 
e que será publicado brevemente. 

Partilhamos o resumo do artigo que poderá futuramente ser consultado.
A educação do(a)s aluno(a)s que apresentam diversidade funcional é um desafio frequente. As limitações funcionais emergem e 
devem ser colmatadas com maior brevidade para não constituírem impedimento à aprendizagem. As Tecnologias de Apoio, com 
serviços especializados na avaliação e aconselhamento de Produtos de Apoio, assumem-se cruciais para aquele(a)s com padrões 
atípicos de funcionamento. Todavia, a própria escola, enquanto instituição, deve estar capacitada de recursos competentes, 
ambientes acessíveis, currículos e atividades universalmente desenhados para se acomodarem às competências diversas do(a)
s aluno(a)s em situação de vulnerabilidade. Este capítulo tenta sumariar um conjunto de tecnologias disponíveis como resposta 
à diversidade funcional. Almeja apresentar um conjunto de linhas orientadoras, prático e de fácil consulta, para quem procura 
as opções possíveis para o seu/sua aluno(a) e que necessita destas acomodações para tornar possível a participação na sua 
aprendizagem.

Conclusão da Formação Avançada na UCP

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

