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Equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas
Há 2 décadas a divulgar a importância dos Produtos e Tecnologias 
de Apoio na Educação

13 de novembro de 2022… Foi nesta data que a Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas celebrou o 
seu 20.º aniversário. 
A equipa da DAAT, que atualmente é composta por 16 profissionais de diferentes áreas, tem vindo a 
desenvolver atividades e projetos na área das Tecnologias Adaptadas na Educação. Todo este trabalho 
conjunto e de equipa tem sido determinante para um atendimento interdisciplinar, específico e inovador, 
sempre com a finalidade facilitar a inclusão dos alunos e de outras pessoas com deficiências ou 
incapacidade. 
Nesta sua prática diária e desafiante junto de uma população tão específica, procura divulgar boas práticas 
e inovar, numa perspetiva de complementaridade com as equipas de intervenção dos estabelecimentos 
de educação e ensino, as famílias e outros serviços ou instituições. 
O nosso maior propósito é facilitar o acesso à informação, ao conhecimento, à aprendizagem escolar 
ou a readaptação profissional ou social, através da utilização de ajudas técnicas e outras adaptações 
tecnológicas, da produção e edição de conteúdos em formatos acessíveis ou da criação de condições de 
acessibilidade que permitam uma participação equitativa na comunidade. 
A equipa da DAAT procura, assim, realizar as iniciativas necessárias para que os alunos e outras pessoas 
com deficiências ou incapacidade possam usufruir de forma plena dos benefícios da adaptação de 
contextos, dos equipamentos informáticos, das ajudas técnicas/produtos de apoio e dos conteúdos em 
formatos acessíveis.
Nestes 20 anos, muitos foram os profissionais que integraram esta 
equipa, cerca de 55 colaboradores que têm vindo a contribuir para 
todos os resultados alcançados. 
Este ano celebramos 20 anos de trabalho e dedicação na área das 
tecnologias adaptadas, repletos de desafios e conquistas em conjunto 
com os alunos, famílias, docentes e técnicos. 
Parabéns a toda a equipa e às comunidades educativas!
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Software Adaptado às Competências dos Alunos

Nos dias 25 e 22, a Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas realizou 3 ações de sensibilização 
no Serviço Técnico de Educação Especial sobre Software Adaptado às Competências dos Alunos, em 
colaboração com a comunidade educativa.
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