
Periodicidade Mensal - FEVEREIRO 2022 - N.º 98

FolhetoFolheto
InfInformativoormativo

daat

Região Autónoma da Madeira l Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia l Direção Regional de Educação 
Direção de Serviços de Apoios Técnicos Especializados l Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas

 http://www.madeira.gov.pt/dre»Recursos Especializados»Tecnologias de Apoio       

No âmbito da exposição “Acessibilidade à Informação na Educação: do 
braille e imagens táteis ao multiformato”, patente no Teatro Municipal 
Baltazar Dias entre 21 a 31 de janeiro, decorreram igualmente nos 
dias 22, 28 e 29 de janeiro, relevantes Conversas em torno de três 
grandes temas: “A acessibilidade nos Museus”, “Do Braille e Imagens 
táteis ao Multiformato” e “Acessibilidade Informática e Digital”.
Assim, no dia 22, a convite da Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas (DAAT), teve lugar no Salão Nobre do TMBD uma conversa 
sobre a “Acessibilidade nos Museus”, moderada por Graça Faria, chefe 
de divisão da DAAT, e que contou com a presença de Esmeralda 
Lourenço, responsável pelo Museu Henrique e Francisco Franco, Maria 
Garrido, intérprete de LGP, e Ana Andrade, psicóloga autora do blogue 
Aos olhos de quem não vê.
Esta conversa teve como foco central a acessibilidade aos museus 
da Região Autónoma da Madeira, a diversidade do público-alvo, 
os projetos existentes e o destaque dos espaços que, na Região, 
contam com determinadas adaptações que permitem uma maior 
acessibilidade a pessoas com deficiência visual, auditiva e motora. 

As adaptações existentes são variadas, tais como o braille,  
as imagens táteis, os audioguias, os óculos de realidade 
virtual, as maquetes, entre outras.
Em colaboração com os museus, a DAAT produziu roteiros 
em braille e mapas em imagens táteis dos espaços 
museológicos, que salientam as características de cada um 
para que possam ser descobertos por todos.
Existem maquetes, que são materiais táteis em 3D, 
reconstituições de objetos ou estruturas, em escala 
reduzida, com detalhes arquitetónicos, que facilitam 
a compreensão dos espaços físicos. Destacam-se as 
maquetes dos seguintes museus e espaços museológicos:
- Museu Henrique e Francisco Franco;
- Museu A Cidade do Açúcar;
- Teatro Municipal Baltazar Dias;
- Câmara Municipal do Funchal.

Na tarde do dia 28 de janeiro, a conversa debruçou-se em torno do 
tema “Do Braille e Imagens táteis ao Multiformato” com Graça Faria, 
da DAAT, Rosa Gomes, docente especializada na área da deficiência 
visual, Adriana Rodrigues e Otília Henriques, assistentes técnicas do 
Centro de Produção de Material, da DAAT.  
Foi um momento de partilha entre profissionais sobre a evolução da 
adaptação de materiais em formatos acessíveis, desde a produção 
de braille e imagens táteis ao multiformato, constatando-se que a 
evolução tecnológica facilita a produção de materiais que  promovem 
a inclusão e a sustentabilidade.

Conversando sobre a Acessibilidade...
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Por fim, no dia 29 de janeiro, a conversa teve como tema a “Acessibilidade Informática e Digital” e 
contou com a presença de Óscar Faria e Tiago Abreu, especialistas de informática, Sílvia Silva, professora 
especializada da DAAT, e Filipa Sousa, finalista do curso universitário em Engenharia de Informática. 

Com base na progressiva evolução que se tem verificado no acesso às páginas de internet no que 
diz respeito à acessibilidade, foi abordada a crescente preocupação em munir os diversos browsers e 
softwares com ferramentas potenciadoras da aprendizagem, assim como a necessidade de adaptar os 
manuais digitais para os alunos com dificuldades de aprendizagem.

Os assuntos tratados nestas conversas são, com certeza, temas que pela sua relevância continuarão 
a ser pertinentes e atuais, tendo em conta que o caminho a seguir será sempre o da inclusão, com 
vista a abranger a diversidade de alunos e pessoas, tanto em contexto escolar como em contexto 
profissional. 

A DAAT agradece todos os participantes por estes momentos de partilha.

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

