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Em Destaque...

Guia “Portugal 
Acessível”

O site Portugal Acessível, 
desenvolvido pela As-
sociação Salvador, tem 
como missão ser o guia 
nacional de referência na 
disponibilização de infor-
mação sobre a acessibili-
dade física em diferentes 
tipos de espaços em 
Portugal, propondo tam-
bém itinerários acessíveis, 
e permitindo a interação 
e troca de experiências 
entre a comunidade de 
pessoas com deficiên-
cia motora. Ao mesmo 
tempo, pretende ser uma 
ferramenta de sensibili-
zação junto de entidades 
públicas e privadas para 
a importância de promo- 
verem as acessibilidades.
Portugal Acessível 
está também dis-
ponível em aplicação 
para smartphones com 
sistemas iOS, An-
droid e Windows Phone. 
O Portugal Acessível 
Mobile tem o patrocínio 
da Fundação PT e 
da Microsoft, tendo 
como objetivo permitir a 
qualquer pessoa com 
deficiência motora aceder 
a informações sobre as 
acessibilidades físicas de 
diversos espaços a nível 
nacional, em tempo real. 

Informações em: www.portu-
galacessivel.com

Praias Acessíveis na RAM
O Instituto Nacional para a Reabilita-
ção, I.P. (INR) publicou dia 24 de ju-
lho os  resultados relativos ao número 
de praias acessíveis em 2013. Assim, 
encontra-se disponível no sítio do INR 
a listagem das 179 zonas balneares 
portuguesas, costeiras e interiores, 
que, na presente época balnear, fo-
ram galardoadas no âmbito do proje-
to “Praia Acessível, Praia para Todos”. 

A RAM integra o projeto desde 2009, existindo na atualidade 7 praias acessí-
veis, nomeadamente em Santana – Ribeira do Faial, Santa Cruz – Palmeiras, 
Calheta – Praia da Calheta (com cadeira anfíbia), Funchal – Clube Naval do 
Funchal (com dispositivo mecânico para acesso a piscina), Complexo Balne-
ar de Ponta Gorda – Poças do Governador (com dispositivo mecânico para 
acesso a piscina), Praia Formosa (com cadeira anfíbia) e no Porto Santo – 
Fontinha (com cadeira anfíbia).
Neste número, a DAAT dá especial destaque às praias acessíveis do Concelho 
do Funchal. 
Na vertente da acessibilidade, o principal objetivo passa por dotar as zonas 
balneares de equipamentos que contribuam para melhorar a utilização 
destas zonas por pessoas com mobilidade reduzida. 
O Complexo Balnear da Ponta Gorda, com galardão “Praia Acessível, Praia 
para Todos” desde 2010, tem acesso através do Passeio Público Marítimo, 
com apoio de corrimão. Para o acesso à piscina de adultos, foi instalada em 
2004 uma cadeira hidráulica. O acesso ao WC, balneários, restauração e 
outros serviços é efetuado por meio de rampas e piso nivelado.
A Praia Formosa, com o mesmo galardão desde 2011, tem acessos nivelados 
e passadeiras de acordo com as necessidades de segurança assinaladas. 
O parque de estacionamento tem 3 lugares reservados. O acesso ao WC, 
duches, restauração e zona de praia é feito através de rampas em betão. 
Para acesso ao mar foi instalada uma rampa em madeira entre o solário e a 
zona de praia e para apoio no banho adquiriu-se uma cadeira anfíbia.
O Clube Naval do Funchal tem acesso através de elevador. O acesso ao 
WC, duches, restauração e zona de praia é feito através de rampas em betão 
e existe um dispositivo mecânico para acesso a piscina.
Torna-se importante a sensibilização para contribuir de forma significativa 
através da melhoria dos níveis de informação disponibilizada aos 
frequentadores das zonas balneares, para as questões relacionadas com a 
segurança, acessibilidade e qualidade ambiental.

Fonte
http://www.inr.pt/content/1/17/praias-acessiveis 
http://www.frentemarfunchal.com/index.php/ct-menu-item-11/ct-menu-item-25 
http://www.apambiente.pt/?ref=19&subref=138&sub2ref=766&sub3ref=817#zonasbalneares 
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

Serviços disponibilizados pela 

aAvaliação, intervenção e acompanhamento junto de alunos e outras pessoas para efeito de utilização de ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio adaptadas às suas necessidades especiais.
aFormação de docentes, técnicos, alunos, outras pessoas  com necessidades especiais e as suas famílias na 
utilização de software  e/ou hardware específico.
aAdaptação de materiais/equipamentos facilitadores da autonomia pessoal e da integração social e escolar.
aGestão, manutenção e cedência de ajudas técnicas/tecnologias de apoio aos estabelecimentos de educação e 
ensino regular e especial, centros de atividades ocupacionais, à família, aos adultos em readaptação profissional, 
entre  outras  solicitações.
aAcompanhamento de serviços e/ou estabelecimentos que desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas 
e tecnológicas adaptadas a alunos/utentes com necessidades especiais.
aPromoção e desenvolvimento de projetos ligados ao ensino à distância para alunos impossibilitados de frequentar 
a escola de forma presencial.
aProdução de conteúdos de apoio ao currículo em formatos acessíveis para alunos: deficientes visuais, deficientes 
motores, dificuldades de aprendizagem ou dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.
aProdução de conteúdos adaptados – tabelas de comunicação, atividades didáticas em formato digital, grelhas 
para teclados de conceitos, textos em Braille, relevo ou ampliação para os serviços de educação,  os serviços da 
administração pública, bem como outras entidades ou particulares.
aElaboração de pareceres sobre condições de acessibilidade física (p.e. estabelecimentos de educação e ensino, 
domicílios), informática, Web, conteúdos digitais ou outros conteúdos adaptados.
aArticulação ou troca de experiências com serviços de saúde, segurança social, IPSS, associações, centros de 
investigação , assim como outros centros de recursos TIC para a educação especial.

DAAT dinamiza curso prático de Jaws 12 
para alunos cegos

A Divisão de Acessiblidades e Ajudas Técnicas iniciou no passado dia 
24 de julho, na sala de formação  da Divisão de Formação de Pessoal,  
da Direção Regional de Educação, o curso prático de Jaws, versão 12. 
Trata-se de um programa informático utilizado por alunos com 
deficiência visual (cegos) que possibilita o acesso à informação escrita 
no ecrã do computador, assim como a toda a informação digital. 
De salientar que um dos pré-requisitos para a frequência do curso é 
o domínio da utilização do teclado.

Visite os blogues dos jovens dos CAO! Esperamos pelos vossos comentários em:
http://projetotic-sa.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, Santo António

http://projetotic-sp.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, São Pedro
http://desafio_informatico.blogs.sapo.pt - CAO Machico

http://www.wikijornal.com/desafioinformatico - CAO Machico


