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Nota Introdutória 
 
A expansão da escolaridade obrigatória a todas as crianças e jovens, incluindo as que 
apresentam necessidades educativas especiais decorrentes das mais variadas 
situações, é hoje uma realidade em muitos sistemas educativos que prosseguem o 
objetivo de garantir o direito à inclusão e participação social de todos os cidadãos. 
Contudo, não basta facultar o acesso à escola pública. Torna-se necessário refletir sobre 
as competências (académicas, adaptativas e sociais) adquiridas pelos jovens ao longo 
do seu percurso escolar que lhes permitam usufruir de oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e social em contextos naturais de aprendizagem e de vivência 
de uma vida com a máxima qualidade, que se traduz no aumento da autonomia e 
autodeterminação. 
Os jovens com necessidades especiais enfrentam um conjunto de obstáculos superior 
ao da restante população da mesma faixa etária e correm riscos acrescidos de pobreza, 
pelo que compete às instituições públicas e a toda a sociedade desenvolver esforços e 
mobilizar recursos que lhes possibilitem revelar as suas capacidades e viver uma vida 
feliz e com significado. 
Este Encontro apresenta-se, assim, como espaço privilegiado de partilha e reflexão 
sobre uma realidade que se quer tornar visível e amplificada, de modo a que a 
investigação e a ação atuais sejam foco de análise crítica e de fundamentação de outros 
percursos possíveis e desejáveis.  
 
 
Objetivos 
• Analisar a situação pós-escolar de alunos com necessidades especiais, apoiados ao 

longo da escolaridade obrigatória; 
• Refletir sobre o contributo de instituições educativas, profissionais, família e 

comunidade no processo de transição para uma vida independente e 
autodeterminada; 

• Identificar boas práticas de inclusão no ensino superior e inserção laboral e 
recreativa no contexto comunitário; 

• Evidenciar os talentos e capacidades dos jovens e adultos com necessidades 
especiais; 

• Conhecer as aspirações e os sonhos dos jovens e adultos com necessidades 
especiais e das suas famílias; 

• Perspetivar modelos de intervenção alternativos que promovam o 
desenvolvimento da criatividade e do potencial dos jovens e adultos com 
necessidades especiais. 
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David Rodrigues  
Instituição: Pró-Inclusão – PIN_ANDEE 
E-mail: proandee@gmail.com 
Título: Educação Inclusiva: construir o avião durante o voo 
 
Resumo 
A Inclusão é uma reforma educacional que, como todas as inovações, assume contornos 
complexos e multifatoriais.  Pensar numa escola que sirva todos (e não alguns) e cada 
um (e não só a média) constitui um enorme desafio dado que esta mudança só se 
poderá efetivamente verificar à medida que um grande número de atores e de 
circunstâncias se conjugarem.  A inclusão pressupõe a aceitação de um "enabling 
environment" isto é, de aceitar que o meio em que a pessoa vive é ele próprio um fator 
de capacitação, de educação e de aprendizagem. 
Apesar desta complexidade há quem pense - erradamente na nossa perspetiva - que só 
é possível desenvolver estas mudanças tão radicais na Educação quando estiverem 
reunidas e asseguradas as condições necessárias.  Existem também os "arqueólogos 
das contradições" que procuram obsessivamente a perfeição para a qual não estão 
dispostos a contribuir. Seria mais com menos como esperar que toda a gente estivesse 
de acordo para abolir a escravatura... 
Nesta comunicação usamos a metáfora de "construir o avião durante o voo" para 
significar que construir o avião é também construir o processo que leva à sua 
construção.  Construir uma Educação Inclusiva passa certamente por aqui. 
 
David Rodrigues é Presidente da Pró-Inclusão/Associação Nacional de Docentes de 
Educação Especial e diretor da Revista “Educação Inclusiva”. Professor de Educação 
Especial doutorou-se em 1987 na Universidade Técnica de Lisboa e obteve o título de 
“Agregado em 1999. Lecionou em universidades portuguesas (Porto, Lisboa, Açores e 
Coimbra) e estrangeiras (KU Leuven – Bélgica, Virginia State University – EUA e 
UNICAMP – Brasil, entre outras). Cessou a sua carreira docente em 2015 como 
Professor Catedrático. Trabalhou em projetos internacionais para a UNESCO, UNICEF 
e Handicap Internacional. É conferencista convidado em Espanha, Reino Unido, França, 
Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Cabo Verde, México, Bulgária e EAU - Dubai. Publicou 
30 livros e dezenas de artigos em revistas da especialidade. Recebeu em 2007 o Prémio 
de Investigação “União Latina”, em 2013 a Medalha de Mérito “Pró – Inclusão” e em 
2017 o “Distinguished International Leadership Award” concedido pelo Council for 
Exceptional Children – DISES (EUA) distinção que foi saudada com um Voto de 
Congratulação unânime da Assembleia da República. 
É desde junho de 2015 Conselheiro Nacional de Educação. 
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Luzia Lima-Rodrigues  
Instituição: ESE - Setúbal/Pró-Inclusão – PIN-ANDEE 
E-mail: luzia@vindas.pt 
Título: Educar para a vida adulta: Ciência ou Arte? 
 
Resumo 
Nesta sessão será dinamizado um Sociodrama, na intenção de: 
- mobilizar as pessoas para uma participação ativa no encontro, 
- estimular a interação e a partilha de ideias e experiências entre os participantes e  
- incentivar a reflexão sobre alguns dos conceitos-chave deste encontro.   
Os objetivos principais deste momento são: proporcionar múltiplas formas de 
envolvimento dos participantes no programa científico do encontro e, paralelamente, 
estimular que os participantes expressem as suas reflexões e ideias de diversas 
maneiras. 
Educar para a vida adulta: Ciência ou Arte?  
Ciência E Arte. 
 
 
Luzia Lima-Rodrigues é doutorada em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas - Unicamp, Brasil, e tem um pós-doutoramento em Educação Especial e 
Terapias Expressivas pela Universidade de Lisboa. É sociodramatista, psicopedagoga e 
conferencista com uma vasta experiência internacional. É professora convidada de 
universidades de diversos países como Finlândia, Itália, Argentina, Espanha, Reino 
Unido e outros. É membro da comissão científica e organizadora de congressos 
nacionais e internacionais na área da Educação Inclusiva e do Sociodrama e autora de 
livros e artigos científicos nas mesmas áreas. Concebeu e coordenou o Mestrado em 
Educação Especial e o curso de Reabilitação Psicomotora do Instituto Piaget de 
Almada. Foi professora do Mestrado em Educação Especial da ESE de Castelo Branco e 
da pós-graduação em Logopedia da Universidade Autónoma de Lisboa. É professora da 
pós-graduação em Educação Especial da ESE de Setúbal. Tem diversas formações 
creditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, através da 
Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, nas temáticas das "Pedagogias 
Expressivas", "Métodos Activos", "Educação Intercultural", "Sociodrama" e outras. É 
diretora executiva da Vindas Educação Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luzia@vindas.pt
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Gisela Cañamero  
Instituição: Arte Pública - Beja 
E-mail: gi.canamero@gmail.com 
Título: ACTOS: Artes do Palco para a Inclusão 
 
Resumo 
ACTOS é um projeto de três meses de Formação nas Artes do Palco dinamizado em 
Beja pela Companhia arte pública com apresentação final e pública no Pax-Julia 
Teatro Municipal. O projeto privilegia o processo de crescimento pessoal, de 
interação grupal e de abertura e entendimento do mundo através do Teatro, num 
equilíbrio delicado entre processo pedagógico e criação artística.  
Falamos ainda de promover a inclusão social de jovens – entre os 14 e os 18 anos - 
em contexto de ruptura física e afetiva com quase tudo aquilo que a escola, enquanto 
instituição, representa. Estes jovens, na sua maioria oriundos de comunidades ciganas 
residentes em Beja, passam por vários insucessos e abandonos escolares, tendo sido 
sinalizados por não se motivarem com os currículos regulares e, de um modo geral, 
rejeitarem os professores e a sala de aula. O processo de autoexclusão dos jovens e das 
suas famílias é reforçado por um geral sentimento de exclusão por parte da 
comunidade escolar em relação a este grupo.  
A integração destes jovens numa turma beneficiária do Programa Integrado de 
Educação e Formação (PIEF) ao nível do 2.º ciclo, permitiu a experimentação de vários 
conteúdos e ações com pessoas e entidades fora do contexto estritamente escolar; 
ACTOS é o caminho que a arte pública trilhou com estes jovens.  
 
 
Gisela Cañamero desenvolve atividade teatral enquanto dramaturga, encenadora e 
performer no âmbito da estrutura arte pública, em Beja, construindo objetos 
performativos que se destacam pela sua diversidade cénica: Teatro, Teatro Musical e 
Performances multidisciplinares.  
Enquanto pedagoga, a sua ação tem abrangido a formação inicial, pós-graduações e 
oficinas nas áreas do Teatro, Performance, Literatura, Pedagogia da Criatividade, e 
Igualdade de Género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gi.canamero@gmail.com
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Elisabete Mendes  
Instituição: ESECS – Instituto Politécnico de Portalegre 
E-mail: elisabete.mendes@ipportalegre.pt 
Título: Intervenção centrada na pessoa 
 
Resumo 
A intervenção centrada na pessoa evoluiu nos últimos 20 anos e, atualmente, o termo 
abrange um grande número de metodologias e instrumentos para ajudar e apoiar as 
pessoas com deficiência a fazer planos para o futuro. O foco está no desenvolvimento 
duma visão do seu próprio futuro, desenvolvendo objetivos e planeando etapas que 
permitam atingir as metas estabelecidas.  
Assim, o planeamento centrado na pessoa preconiza um conjunto de abordagens para 
organizar a mudança da comunidade com a participação ativa das pessoas com 
deficiência, suas famílias e amigos, no sentido de as ajudar a definir e trabalhar rumo a 
um futuro desejável.  
A fim de promover as mudanças necessárias para melhorar as oportunidades das 
pessoas com deficiência para esse futuro desejável, todas as políticas e serviços 
existentes terão que mudar as formas como as consideram, as formas como se 
relacionam com as comunidades, as formas como aplicam o financiamento e as formas 
como definem os papéis e responsabilidades dos profissionais.  
Esta abordagem permite apoiar a pessoa a fazer escolhas, a planear o futuro e a 
estruturar os serviços de que precisa, elaborar um plano de intervenção com base no 
que quer e apoio necessário, organizar os seus próprios círculos de apoio, e possibilita, 
ainda, refletir sobre as mudanças que precisam ser feitas na sua vida.  
A mudança para uma intervenção centrada na pessoa desafia-nos a descobrir um sonho 
“pessoal” para os jovens com necessidades especiais, a criar um padrão que promova 
a sua Inclusão Social, o que significa ser respeitado, frequentar os mesmos locais, 
contribuir e pertencer a uma comunidade. 
 
Elisabete Mendes é psicóloga, especialista em educação especial e em intervenção 
precoce na infância, e realizou o seu Doutoramento em Psicologia, com especialização 
no domínio da Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança. Exerceu, como 
psicóloga educacional no Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sôr e na 
FENACERCI. Atualmente, é docente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 
do Instituto Politécnico de Portalegre. Desde 2000, leciona nos domínios das 
necessidades educativas especiais, intervenção precoce na infância e serviço social. 
Coordena os mestrados em Educação Especial e em Educação e Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco. Participou em vários projetos europeus no campo da educação 
inclusiva, comunicação alternativa e aumentativa, inclusão social e 
autorrepresentação, entre outros. As áreas de interesse na investigação são: 
intervenção precoce na infância, comunicação alternativa e aumentativa, perturbação 
do desenvolvimento intelectual e multideficiência. 
 

mailto:elisabete.mendes@ipportalegre.pt
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Mário Pereira 
Instituição: Associação de Solidariedade Social de Lafões - ASSOL 
E-mail: mariopereira@assol.pt 
Título: As transições das pessoas com Necessidades Especiais entre serviços e a 
necessidade de mediação nesse processo 
 
Resumo 
A TVA - na escola - O papel dos CRIs e dos PIT e dos técnicos de TVA. 
A mediação entre a escola, os vários professores envolvidos, a família, o aluno e a 
empresa. 
A mediação no processo de transição da escola para outro programa ou serviço. 
O falhanço das estratégias de apoio baseadas no aconselhamento e no controlo. 
Uma abordagem dos apoios numa lógica de mediação apoiante. 
As transições no pós-escola. 
A necessidade de apoio ao longo da vida. 
A necessidade das transições significarem um passo na direção de um futuro desejado. 
 
 
Mário Pereira é Licenciado em Psicologia pelo ISPA – Lisboa em 1979. 
Iniciou a atividade profissional como psicólogo em 1981 na ARCIL na Lousã. É desde 
1989, diretor executivo da ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões com 
sede em Oliveira de Frades onde tem sido responsável pelo desenvolvimento de 
diversos projetos de apoio a pessoas com deficiência e a pessoas com doença mental.  
Presidente da Direção da FORMEM desde 2009 e membro do Fórum para Integração 
Profissional desde 2009. 
Tem diversas publicações em co-autoria e tem sido responsável pela coordenação das 
edições da ASSOL e da revista Cadernos FORMEM. 
Conferencista em Portugal e no estrangeiro.  
Formador Certificado pelo Conselho Científico da Formação Contínua de Professores, 
desenvolve atividade como formador de colaboradores da ASSOL, professores, 
profissionais de reabilitação (FORMEM, FENACERCI e diversas IPSS), estudantes nas 
Universidades e Institutos Politécnicos: Católica de Viseu, Lusófona, UTAD e Aveiro e 
Instituto Superior Politécnico de Viseu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariopereira@assol.pt
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Pedro Parrot Morato  
Instituição: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
E-mail: pmorato@fmh.ulisboa.pt 
Título: Paradoxos da Sociedade Inclusiva: Da Escola Inclusiva para os Centros de 
Atividades Ocupacionais, onde é que anda a ética? 
 
Resumo 
 “Estou no último ano do Secundário e umas Técnicas da Câmara Municipal e de uma 
Associação de Pais em conjunto com uma Professora lá da Escola vieram falar comigo e 
com mais alguns colegas e ainda com os nossos pais, sobre se queríamos depois de 
terminar a Escola, experimentar trabalhar numa fábrica ou numa loja e noutros sítios. 
Trabalhar? Claro que eu disse logo que queria, não sabia é se seria capaz. Disseram-nos 
que ajudavam, fomos visitar várias empresas e conforme o meu jeito e querer, começarei 
como estagiário, à experiência, como dizem. No meu Concelho finalmente quiseram saber 
de mim, ou melhor, se calhar, só agora porque já tenho 18 anos é que consigo ter 
consciência disso. Tal como só hoje tenho consciência que fui toda a vida difícil para os 
outros, pais, irmãos, família, amigos, vizinhos, professores, não porque quisesse ser difícil, 
mas antes porque tinha dificuldades, às vezes imensas, em fazer as coisas, em dizer as 
coisas, em perceber as coisas, e os outros, claro, esgotavam a paciência e na maior parte 
das vezes acabavam mesmo por desistir e afastarem-se ou evitarem-me e isso no tempo 
eu fui percebendo. Consegui fazer a escola, foi muito difícil, ler, escrever, perceber, pensar, 
que esforço tremendo e na maior parte das vezes tão difícil que acabava por desistir. Senti 
muitas vezes que tinham pena de mim e que por isso até me facilitaram e foi bom porque 
já que não conseguia fazer tão bem como os outros, mas era o que podia. Gosto muito de 
ver a vida dos outros, ouvi-los, estar ao pé, na maior parte das vezes mesmo sem perceber 
bem o que dizem, mas consigo melhor quando o que dizem tem graça, fazendo rir, porque 
rir é bom, sabe bem, sei lá porquê. Sinto que os meus pais têm vivido sempre preocupados 
comigo, protegendo-me até às vezes de mais, só para evitar que eu sentisse a frustração 
de não ser capaz, fizeram por mim muitas vezes com medo que eu falhasse e, portanto, 
sem que eu experimentasse fazer, ainda hoje para me barbear e pentear preciso de ajuda 
para ficar bem parecido. A barba é fácil, vou deixar crescer dizem que até se usa, o cabelo 
é mais difícil porque nunca aprendi a fazer bem o risco, fica sempre torto, sou assim. Vou 
começar amanhã, depois de ter visitado várias empresas senti-me muito bem no trabalho 
dos moldes, marcar e cortar, claro que primeiro só vou ajudar o meu chefe que é com 
quem vou estar a aprender a fazer, mas já experimentei e alguns são difíceis, porque são 
às curvas. O meu chefe acha que eu vou ser capaz, eu também, vamos ver”.  
Este texto, fictício*, é pelo menos real na interpretação que faço do que possa ser o 
sentimento de apreensão das famílias de jovens com dificuldades do seu 
desenvolvimento intelectual, de adaptação e de aprendizagens para as suas 
autonomias e tendo percorrido até a idade dos 18 anos o sistema de ensino obrigatório 
mas não tendo habilidades para poderem prosseguir estudos universitários, ficarão à 
mercê da capacidade da comunidade pensar e agir por humanismo e com ética nas 

mailto:pmorato@fmh.ulisboa.pt
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possibilidades reais de uma oferta de manutenção das suas vidas incluídas na 
sociedade, nomeadamente através da sua inserção no mercado de trabalho.  
O projeto SINTRA INCLUI é uma ação exemplar daquilo que se pode esperar de uma 
autarquia e da Sociedade Civil (Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e 
Associações Empresariais) em relação àqueles que, por vicissitudes do seu 
desenvolvimento bio-psico-social e emocional, estão mais dependentes da comunidade 
para uma condição dignificante das suas existências pessoais, familiares e sociais. 
Tivesse a nossa democracia chegado mais cedo às práticas inclusivas e a nossa vida em 
coexistência seria hoje uma realidade mais justa. Mas vai ser, assim tenhamos 
esperança, muita e sempre. 
 
 
Pedro Jorge Moreira de Parrot Morato é Doutorado em Motricidade Humana na 
Especialidade de Educação Especial e Reabilitação (1993), Mestre em Ciências da 
Educação (1986), licenciado em Educação Física (1981) pela Faculdade de Motricidade 
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Regente das Unid. de Crédito de Psicopedagogia do 1º ano e de Reabilitação e Ética do 
3ºano da Licenciatura em Reabilitação Psicomotora; 2º Ciclo - Mestrado - Regente das 
Unidades de Crédito de Psicopedagogia das Necessidades Especiais e de Metodologia 
da Investigação do Mestrado em Educação Especial e do Mestrado em Reabilitação 
Psicomotora; 3º Ciclo - Doutoramento – Regente dos Seminários da Especialidade de 
Educação Especial do Doutoramento em Ciências da Educação.  
Investigador da UIDEF do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Unidade 
de Investigação para o Desenvolvimento da Educação e Formação – Linha Temática - 
Educação Inclusiva de crianças e adolescentes com Necessidades Educativas Especiais) 
FCT-chave pública J0243421I10. No domínio das Ciências Humanas e Sociais é autor 
individual e em colaboração de Livros (10), Capítulos de livro (30) e Artigos (80) 
publicados nas áreas da Educação Especial.  
É Coordenador do Centro de Estudos de Educação Especial. Coordenador e Docente da 
Especialidade de Educação Especial do Doutoramento em Ciências da Educação e 
Membro da Comissão Coordenadora e Docente da Especialidade de Formação de 
Professores – Tema Educação Especial do Doutoramento em Educação do IE-
Universidade de Lisboa  
Membro do Conselho de Escola da Faculdade de Motricidade Humana (2014-2022). 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Centro Doutor João dos Santos – Casa da 
Praia (2016-2020).  
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Jorge Vilela de Carvalho 
Instituição: Instituto Português do Desporto e Juventude 
E-mail: jorge.carvalho@ipdj.pt 
Título: Uma vida e vários percursos no desporto 
 
Resumo 
O fim da escolaridade obrigatória estabelece um dos momentos mais marcantes e 
críticos de transição para a vida adulta em que uma grande maioria, de jovens com 
necessidades educativas especiais e suas famílias, confrontam-se com a 
impossibilidade de terem acesso ao ensino superior. Uma etapa considerada 
fundamental para a inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, uma 
esperança para uma vida mais independente. 
Referimo-nos, ainda, a um período do ciclo de vida, com uma duração em mais de 
cinquenta anos em que é fundamental encontrarmos uma resposta para um percurso 
ativo, com qualidade de vida e motivante. O avanço do conhecimento e da ciência 
permite que, até nas deficiências mais complexas como é a paralisia cerebral, mais de 
90% entrem na vida adulta. 
A participação na atividade física e desportiva bem como no associativismo em geral e, 
particularmente, no clube desportivo são as primeiras opções dos jovens europeus, 
assim como dos portugueses de participação na vida democrática, segundo os dados 
do Eurobarómetro Jovem. 
Os registos do desporto federado (IPDJ, 2018) revela-nos que, no Distrito de Beja, é de 
15 o número de praticantes com deficiência e de um (1) o número de clube, 
comparativamente aos 7.497 praticantes e 204 clubes do desporto regular. 
Conforme recomendações da comunidade científica internacional, corroborada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) para a necessidade de introduzir atividade 
física e desportiva e hábitos de vida saudável ao longo do ciclo de vida. 
É possível, no domínio do desporto, estabelecermos os diversos percursos ao longo do 
ciclo de vida. 
 
Jorge Vilela de Carvalho é Diretor do Departamento de Desporto do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.). 
É Formador de Recursos Humanos no domínio do desporto para as pessoas com 
deficiência em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Macau, S. Tomé e Príncipe, Guiné-
Bissau e Cabo Verde, 1983/… 
Docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. 
Docente na Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa. 
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Vera Neca  
Instituição: CERCI-Beja 
E-mail: vera.neca@cercibeja.org.pt 
Título: Capacitar para Integrar 
 
Resumo 
Intervir nos domínios do desenvolvimento pessoal, do bem-estar e da inclusão social, 
procurando atuar ao nível das relações interpessoais, autodeterminação, bem-estar, 
empregabilidade, cidadania, direitos e deveres, no sentido da inclusão. 
 
Vera Lopes Neca é Licenciada em Psicologia Aplicada – área Clínica, desde 2006, pelo 
ISPA. Colaboradora da Cercibeja desde 2012, exerce funções de coordenadora e 
psicóloga na UPS – Qualificação e Emprego desta instituição.  
Membro da direção da Cercibeja, desde 2012. 
 
 
 
Teresa Baião e António Gonçalves 
Instituição: Agrupamento de Escolas nº1 de Beja e Agrupamento de Escolas de 
Aljustrel 
E-mail: tbaiao@gmail.com 
Título: O processo de preparação para a inserção na vida adulta: percursos e 
adversidades 
 
Resumo 
O agrupamento de escolas nº1 de Beja e o agrupamento de Aljustrel, embora com 
realidades diferentes, mas semelhantes no processo de transição dos jovens para a vida 
adulta, partilham as suas experiências, relatando sucessos e adversidades que se 
deparam na implementação dos Planos Individuais de Transição. 
Com esta apresentação pretende-se concretizar uma partilha de experiências no 
processo de preparação para a transição de jovens que beneficiavam de Currículo 
Específico Individual ao abrigo do revogado Decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro. 
Serão apresentadas duas realidades, a vivenciada no Agrupamento de Escolas nº1 de 
Beja, a partilha de experiências de anos anteriores, onde se dará enfoque ao caminho 
percorrido por alguns alunos e o vivido no Agrupamento de Escolas de Aljustrel, com a 
apresentação de casos práticos de alunos que se encontram neste momento a 
beneficiar de Plano Individual de Transição. 
Serão analisados os contextos em que os alunos estão inseridos, as potencialidades e 
os constrangimentos encontrados nos caminhos percorridos. 
Será ainda focado o gizamento do percurso ponderado para alunos que iniciam agora 
o seu Plano Individual de Transição ao abrigo do decreto-lei 54/2018 de 6 de julho.  
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Maria Teresa Camacho Baião, docente de Educação Especial desde 1981, concluiu o 
Magistério Primário em 1976. 
Especializou-se na Universidade do Algarve em Dificuldades Específicas de 
Aprendizagem e atualmente leciona o grupo 910 no Agrupamento de escolas nº1 de 
Beja, sendo coordenadora do Departamento de Educação Especial. 
 
António Fernando Alface Gonçalves licenciou-se no Curso de Professores do 1º e 2º 
Ciclo do Ensino Básico em 2000, tendo concluído a pós-graduação de Educação 
Especial em 2013 nos domínios cognitivo e motor. Desde o ano 2014 que leciona o 
grupo 910 no Agrupamento de Escolas Nº1 de Beja e atualmente é docente no 
Agrupamento de Escolas de Aljustrel. 
 
 
Guadalupe Charraz  
Instituição: Agrupamento de Escolas Nº1 de Serpa 
E-mail: guadalupe.charraz@gmail.com 
Título: Transição para a vida adulta - Um novo trilho 
 
Resumo 
Esta projeto nasceu com a criação do pré projeto do Mestrado em Educação Especial, 
ao efetuar um levantamento sobre o que estavam os jovens que tinham tido PIT a fazer 
após a conclusão do ensino obrigatório. 
A realidade foi que grande parte, para não dizer a totalidade não estava inserida na 
comunidade laboral. 
Após ter conhecido o Projeto Sintra Inclui e os projetos da Associação Pais em Rede, 
elaborei este projeto. 
O nome “Novo Trilho”, porque ao terminar o ensino obrigatório, inicia-se um novo 
percurso para estes alunos, que nem sempre têm o devido apoio nem orientação, daí a 
palavra trilho, caminho. 
Traduz-se como uma resposta aos jovens com a possibilidade de os ajudar a terem um 
novo caminho para a sua vida. 
“Novo Trilho” surge tendo em conta as necessidades identificadas com a fase de 
transição para a vida ativa e tendo como referência de intervenção o modelo do 
Planeamento Centrado na Pessoa, ou seja, valorizar o jovem enquanto ser 
autodeterminado. 
Era importante existirem gabinetes de apoio a esta transição, onde fosse feita a 
articulação entre as escolas e a comunidade. Definiram-se como objetivos: Identificar 
as respostas de trabalho para estes jovens no concelho de Serpa; Sensibilizar a 
comunidade no processo de inclusão profissional de jovens com necessidades 
especiais; Analisar o papel dos jovens nos seus projetos de vida independente; 
Conceber uma resposta inovadora de inclusão social para jovens com necessidades 
especiais após o percurso escolar; Facilitar e promover a integração socioprofissional 
do jovem com deficiência ou incapacidade, através da construção de uma rede 
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comunitária, de apoio, capaz de criar respostas no sentido da promoção da autonomia; 
Acompanhar e sensibilizar as famílias, de modo a promover um maior conhecimento, 
envolvimento e participação das mesmas. 
 
   
Guadalupe do Ó Almeida Caeiro Charraz, licenciou-se no curso de Professores do 
Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências, na Escola Superior de Educação de 
Beja. Há 14 anos que exerce funções de docente. É diretora da Instituição- Creche- 
Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, pertenceu à Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Serpa até abril de 2018. Em 2015 decidiu fazer o Mestrado em 
Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor, também na Escola Superior de 
Educação de Beja. Esta formação nasceu da necessidade de adquirir e aprofundar 
conhecimentos nesta área. O seu principal tema de interesse é a Transição para a Vida 
Ativa, tema em que elaborou a sua dissertação. Acompanhou o projeto “Sintra Inclui” e 
através deste conheceu a Doutora Luísa Beltrão, presidente da Associação Pais em 
Rede. Esteve presente no Encontro Nacional de Coordenadores de Núcleos da Pais em 
Rede de 2017, enquanto observadora e criou uma comissão instaladora de forma a 
conseguir ter um núcleo em Serpa. Este ano esteve também presente na Reunião do 
Conselho de Representantes das Coordenações dos Núcleos e tem como objetivo a 
criação de um gabinete de apoio à Transição para a Vida Ativa, em parceria com a 
Associação Pais em Rede, através do núcleo e com a Câmara Municipal de Serpa, ao 
qual deu o nome de “Novo Trilho”. Um projeto ainda em crescimento…. 
 
 
João Adolfo Nogueira 
Instituição: APCO - Odemira  
E-mail: joaoadolfonogueirapsi@gmail.com 
Título: Papel do Centro de Recursos para a Inclusão no apoio aos Planos 
Individuais de Transição  
 
Resumo  
Esta comunicação parte do conceito de transição para refletir acerca do papel dos 
Centros de Recursos para a Inclusão no apoio aos Planos Individuais de Transição.  
O papel do Técnico de Transição é enquadrado na lógica diacrónica de apoios da 
Associação de Paralisia Cerebral de Odemira. 
Em seguida aborda a forma como estes apoios são implementados na comunidade, 
refletindo acerca dos constrangimentos e dos facilitadores existentes no concelho de 
Odemira. É neste contexto, o da partilha comunitária das experiências de transição, que 
os testemunhos dos agentes envolvidos no processo (entidades empregadoras, 
famílias e alunos) são revelados.  
A riqueza da experiência subjetiva dos testemunhos consubstancia a ação nutriente 
dos Centros de Recursos para a Inclusão para o desenvolvimento dos Planos 
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Individuais de Transição, demonstrando que quando nos focamos no indivíduo, este 
desafia barreiras e vence obstáculos. 
 
João Adolfo Nogueira é Psicólogo clínico do Centro de Recursos para a Inclusão da 
Associação de Paralisia Cerebral de Odemira.  
Pratica clínica privada em consultório sediado em Vila Nova de Milfontes. 
Membro da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. 
Membro Especialista nos ramos de Educação e Clínico da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 
É pós-graduado em intervenção psicoterapêutica de orientação psicodinâmica e em 
psicopatologia da criança e do adolescente. 
Trabalhou como Counsellor de jovens holandeses com problemas de comportamento 
para a empresa Tell Us. 
 
 
 
Sofia Santos  
Instituição: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
E-mail: sofiasantos@fmh.ulisboa.pt 
Título: Transição para a Vida Ativa: mito ou realidade? 
 
Resumo 
A transição como uma das áreas mais prementes de aplicação e inovação é um dos 
processos que ainda carece de uma real operacionalização para que o estudante com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) consiga mudar de estatuto e completar a 
Transição para a Vida Ativa e Adulta (TVAA). O regime jurídico, apesar de pela primeira 
vez formalizar este processo (Decreto-lei 3/2008), não dá diretrizes sobre a sua 
definição e implementação, ainda bem evidente na escassez de investigação na área. 
Neste âmbito, e porque o processo de TVAA revela grandes condicionantes sociais, 
culturais e económicos para qualquer adolescente/jovem com e sem necessidades 
educativas especiais (NEE), serão abordadas as principais barreiras e facilitadores a 
este nível, tentando-se pensar em eventuais soluções para a comunidade escolar 
específica onde se desenrola esta conferência.  
Por outro lado, o foco dos conteúdos mais funcionais em detrimento da 
sobrevalorização dos “estritamente académicos”, a necessidade de uma política 
nacional e da mudança de atitudes em diferentes níveis serão alguns dos tópicos a 
desenvolver, ao mesmo tempo que se focarão as seguintes condições-chave: Existência 
e implementação de medidas políticas e práticas; Participação dos alunos e respeito 
pelas suas escolhas pessoais; Desenvolvimento de um programa educativo individual 
adequado; Envolvimento e cooperação entre todos os elementos envolvidos: família, 
profissionais e serviços; e Necessidade de uma forte ligação entre os serviços da 
educação e do emprego.  
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Sofia Santos é licenciada em Educação Especial e Reabilitação, Mestre em Educação 
Especial e Doutora em Motricidade Humana na especialidade de Educação Especial e 
Reabilitação. 
Docente da Faculdade de Motricidade Humana, agora da Universidade Lisboa desde 
1998, sendo Professora Auxiliar do Departamento de Educação Especial e Reabilitação. 
Atualmente membro do Conselho Científico da FMH e do Departamento de Educação, 
Ciências Sociais e Humanidade. 
Leciona nos cursos de 1º e 2ºciclo de Reabilitação Psicomotora e na pós-graduação de 
Educação Especial da FMH, no Mestrado de Educação Especial na Escola Superior de 
Educação de Castelo Branco e colabora no Mestrado em Necessidades Educativas 
Especiais na Universidade do Minho. 
Investigadora no domínio das Ciências Sociais e Humanas, membro do Centro de 
Estudos de Educação Especial, e da UIDEF – Instituto da Educação, é autora de vários 
artigos e livros e tem-se dedicado ao estudo e validação de instrumentos de avaliação 
(e.g., Escala de Comportamento Adaptativo, Escala de Intensidade de Apoios) e outros 
temas no âmbito da Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (Transição para a Vida 
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Ramalho, Cesário Almeida, Maria Cristina Faria e José Espírito Santo  
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Título: Transição para a vida adulta de jovens que foram abrangidos por 
currículos específicos 
 
Resumo 
Os processos de transição para a vida adulta requerem competências múltiplas e 
complexas que devem ser desenvolvidas ao longo da escolaridade obrigatória de todos 
os jovens. 
Os desafios que, nesta fase da vida, se colocam, podem tornar-se obstáculos difíceis de 
transpor quando falamos de jovens cujo percurso escolar foi ancorado por diversas 
medidas de apoio especializado, entre as quais se encontrava o designado currículo 
específico individual (CEI), proposto a partir do decreto lei 3/2008 (agora revogado 
pelo DL 54/2018) e que se afastava em muito do currículo comum. 
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A investigação que iniciámos este ano tem como objeto de estudo os percursos de vida 
dos jovens que frequentaram os agrupamentos de escolas do Baixo Alentejo com CEI e 
PIT (Plano Individual de Transição) e que terminaram a sua escolaridade obrigatória a 
partir de 2012.  
Numa primeira fase procedemos à recolha de dados estatísticos junto da Direção-Geral 
de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC) sobre o número de alunos com CEI e PIT 
a frequentar o Ensino Secundário nas unidades territoriais do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral, nos anos letivos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Seguiu-se a 
entrevista a um grupo de coordenadores de educação especial e diretores de 
instituições que apoiam a população com deficiência e ainda um grupo de jovens a 
frequentarem estágios profissionais. 
O propósito desta comunicação é dar conta da análise efetuada e oferecer um momento 
de reflexão sobre o impacto desta medida educativa, tal como foi percecionada pelos 
profissionais e jovens entrevistados. 
 
Maria Teresa Santos é licenciada em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada, Mestre em Educação Especial pela Faculty of Education – Univ. Birmingham 
(Inglaterra) e Doutora em Psicologia Aplicada - especialidade de Psicologia da 
Educação pela Universidade Nova de Lisboa e Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 
É Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação, onde exerce atividade 
como docente desde 1989, lecionando várias disciplinas nos domínios da Psicologia, da 
Educação e Educação Especial em cursos de formação inicial, contínua, especializada, 
profissionalização em serviço e mestrados. Coordena o curso de Mestrado em 
Educação Especial desde 2009 e tem desenvolvido investigação neste domínio e na 
área das Ciências da Educação em geral. 
 
Adelaide Espírito Santo é licenciada em Psicologia pelo Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada, Master em Psicologia do Desenvolvimento – Atenção à 
diversidade, pela Universidad de Huelva, Mestre em Educação Especial pela Faculdade 
de Motricidade Humana. 
É Professora Adjunta (Docente Especialista com provas públicas em Educação 
Especial) da Escola Superior de Educação, onde exerce atividade como docente desde 
1999, lecionando várias disciplinas em cursos de especialização, licenciatura e 
mestrado. Membro da Comissão Científica do Curso de Mestrado em Educação 
Especial, representante do IPBeja no Sistema de Intervenção Precoce para a Infância, 
desde 2013 e Coordenadora da equipa para a aplicação do regime de apoio ao 
estudante com NEE no IPBeja (desde 2014). 
Tem desenvolvido investigação no domínio da Educação Especial, Intervenção Precoce 
e como membro da equipa de Intervenção na Comunidade no âmbito do Observatório 
das dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo, na Intervenção nas Necessidades 
Especiais. 
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pela Universidade da Extremadura/Espanha. 
É Professor Adjunto da Escola Superior de Educação, onde exerce atividade como 
docente há 23 anos. Perito da Inspeção Geral de Educação e Ciência, no âmbito da 
avaliação externa de Escolas do Ensino não superior, Membro do Conselho Geral do 
Instituto Politécnico de Beja e do Conselho Geral do Agrupamento de Escola nº2 Mário 
Beirão, em representação do Instituto Politécnico de Beja e Coordenador do Mestrado 
em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior (REFYCES). 
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Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e realizou um Pós 
Doutoramento  em Psicologia com o tema: “Promoção de competências 
empreendedoras para o desenvolvimento socioprofissional de estudantes do ensino 
superior”, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 
Faro, sob orientação do Professor Doutor Saúl Neves de Jesus. 
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Comunitário e Empreendedorismo 
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Coordenadora do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo do 
IPBeja e é Investigadora do Centro Universitário de Investigação em Psicologia (CUIP) 
da Universidade do Algarve. 
 
José Espírito Santo é licenciado em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada, licenciado em História e Ciências Sociais (via ensino) Universidade dos 
Açores, Mestre em Ciências da Educação – Análise e Organização do Ensino, pela 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e Doutor em 
Ciências da Educação – Formação de Professores pela Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 
Docente aposentado da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, 
onde continua a colaborar (pro bono) em seminários do Mestrado de Educação 
Especial, na orientação e arguição de teses e na investigação. 
É membro da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 
 
 
Julieta Sanches 
Instituição: FENACERCI 
E-mail: direcao@fenacerci.pt 
Título: Transição para a vida adulta de pessoas com deficiência intelectual e 
multideficiência: desafios, riscos e (in)eficácias 
 
Resumo 
É preciso desmontar certos dramatismos que normalmente se associam a conflitos ou 
riscos que são perfeitamente naturais na mudança de idade e de estatuto, única forma 
de podermos ter um papel facilitador do percurso do jovem para a idade adulta. No 
essencial, as pessoas com deficiência têm percursos idênticos a quaisquer outras 
pessoas da mesma idade, eventualmente com outras necessidades ao nível das 
mediações e apoios. Mas não devemos deixar de ter em conta que, no caso das pessoas 
com deficiência, os mecanismos de transição podem tornar-se bastante complexos, 
tendo em conta as desvantagens deste grupo e a “hostilidade” ou impreparação dos 
contextos onde exercem as ações e responsabilidades próprias da idade adulta. O 
maior dos desafios é capacitar o jovem para fazer as suas escolhas, preparando-o para 
resultados que nem sempre são os esperados, valorizar os sucessos que o jovem vai 
conseguindo, ao invés de lhe atirarmos à cara pretensos vícios ou desvios que, muitas 
vezes, não passam de representações que construímos sobre fundamentos que são os 
nossos e não os deles. A ineficácia na ação do mediador será tanto maior quanto menor 
for a implicação e responsabilização do jovem no desenho dos mecanismos e processos 
de transição sem a implicação e participação decisória dos/as destinatários/as dos 
mesmos. 
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Julieta Sanches é mãe de uma pessoa com deficiência intelectual, razão pela qual 
desde cedo se envolveu em movimentos nacionais e internacionais de defesa e 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. 
Atualmente desempenha o cargo de Presidente da Direção da CERCI de Lisboa - 
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, a primeira CERCI do 
país, bem como de Presidente da Direção da FENACERCI — Federação Nacional de 
Cooperativas de Solidariedade Social. O início da sua atividade e participação cívica 
data de 1975, enquanto membro ativo da constituição do Movimento CERCI, bem como 
enquanto sócia fundadora de associações de grande distinção nacional na defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência, como o Elo Social e a A.F.I.D. - Associação Nacional 
de Famílias para a Integração da Pessoa com Deficiência. 
Participa ativamente, tanto a nível nacional, como internacional em vários grupos de 
trabalho, seminários, conferências e estudos, na qualidade de perita e mãe de uma 
pessoa com deficiência intelectual, sobre temáticas relacionadas com a educação e 
reabilitação de crianças/jovens e adultos com deficiência intelectual e sua integração 
sócio-profissional, bem como no âmbito dos direitos e participação das famílias de 
pessoas com deficiência. 
O seu investimento pessoal e profissional tem sido amplamente reconhecido a nível 
nacional, tendo sido agraciada com a Comenda da Ordem de Mérito em 1998 e 
nomeada ao Prémio Mulher Activa em 2004.  
 
 
Sónia Nunes 
Instituição: CERCICOA - Almodôvar 
E-mail: sonia.nunes@cercicoa.pt 
Título: A autorrepresentação na cidadania das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade 
 
Resumo 
O reconhecimento dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência e 
incapacidade, ao longo dos últimos anos, exigiu a criação de políticas sociais 
potenciadoras da sua inclusão social, da sua participação e da sua autodeterminação.  
A autodeterminação significa que cada pessoa controla a sua vida e o seu destino 
(Wehmeyer, 1998, cit in Simões, 2016, p.8), sendo um conceito que reúne princípios 
como a existência de oportunidades para que a pessoa seja o agente causal da sua vida, 
a participação ativa na sua vida e na sociedade e a confiança que, com os apoios 
necessários, mesmo as pessoas com deficiências e incapacidades mais graves, podem 
ser autodeterminadas (Wehmeyer, 1998; Wehmeyer et al., 2007, cit in Simões, 2016, 
p.8). 
O próprio conceito de qualidade de vida, apesar de lato e abrangente, assenta entre 
outros aspetos, no exercício do direito à autodeterminação (Schalock & Verdugo, 2002, 
cit in Simões, 2016, p.16). 
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A consciencialização recente de que as pessoas com deficiência são detentoras de 
direitos e com capacidade para os praticar, exigiu que se alterasse o panorama, quer 
em termos das organizações, quer em termos da sociedade, e que se formassem grupos 
organizados que permitissem o empowerment destas pessoas. Neste sentido, 
começaram a surgir os primeiros grupos de autorrepresentantes, a nível nacional, com 
o objetivo de defender e de exigir os direitos e as oportunidades, assim como incentivar 
a tomada de decisão das pessoas com deficiência e incapacidade. 
A CERCICOA tem, desde 2012, um grupo formal de autorrepresentantes, inscrito na 
Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, composto por cinco elementos, todos 
eles clientes dos diversos serviços da instituição. 
 
Sónia Nunes é Licenciada em Psicologia, ramo de Clínica, e mestre em Psicologia da 
Saúde pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade do Algarve. É 
psicóloga especialista, inscrita na Ordem de Psicólogos Portugueses. Para além desta 
área, tem especialização em Mediação Familiar, reconhecida pelo Ministério da Justiça.  
Exerce funções nos diversos serviços da CERCICOA, sendo diretora técnica da 
Residência Autónoma da instituição.  
 
 
Leonardo Rafael Conceição 
Instituição: Instituto de Emprego e Formação Profissional – Direção de Serviços de 
Promoção do Emprego 
E-mail: leonardo.conceicao@iefp.pt 
Título: Emprego das pessoas com deficiência: aqui chegados, que caminhos? 
 
Resumo 
Nesta comunicação serão abordados os seguintes conteúdos:  

1) Respostas de reabilitação profissional - evolução [Resposta complementar ao 
sistema Educativo (Anos 1980); Aproximação ao modelo de formação profissional 
(anos 1990); Diferenciação das respostas (Anos 2000); Apoio e suporte à participação 
(anos 2010)];  

2) Situação atual [A nova visão da Deficiência centrada nos direitos e na Participação; 
Apoio à Inserção - Eixos estratégicos (Acessibilidade aos serviços e prestações técnicas 
dos Centros de emprego e Formação Profissional ou centros de emprego; Centros de 
recursos; Interpretação em Lı́ngua Gestual Portuguesa; Interlocutores para a 
deficiência e a reabilitação; Programas e medidas gerais (Contrato emprego; Apoio ao 
empreendedorismo); Medidas Específicas: Aproximação ao mercado de trabalho 
(Estágios e Contratos emprego Inserção); Modalidades alternativas de emprego 
(Emprego apoiado em Mercado aberto emprego protegido); Apoio à acessibilidade e à 
participação (Adaptação de Postos de trabalho, eliminação de barreiras arquitetónicas 
e Financiamento de Produtos de apoio); Metodologias específicas (Apoio à Inserção 
Profissional de pessoas vítimas de traumatismo Cranioencefálico e outra lesão cerebral 
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adquirida); Criação de um ambiente Inclusivo (Marca Entidade Empregadora Inclusiva); 
Resultados]; 

3) Caminhos [Acessibilidade ao meio físico comunicacional e de lazer; Qualificações 
académicas; Interfaces com a Segurança Social, Saúde e Educação; Centralidade dos 
serviços de emprego como porta de acesso; Potenciar o acesso à Formação 
Profissional; Refletir a atual rede de serviços de suporte designadamente dos centros 
de recursos; Construção de um ambiente progressivamente mais inclusivo]. 

 
Leonardo Rafael Pereira Pires da Conceição é Licenciado em Psicologia, pelo 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), cujo curso concluiu no ano letivo de 
1979-1980. 
É Técnico Superior do Instituto do Emprego e Formação Profissional, desde setembro 
de 1987, tendo exercido funções de Diretor de Serviços de Programas de Inserção, 
Coordenador do Núcleo de Reabilitação e Coordenador do Núcleo de Centros e 
Recursos de Reabilitação Profissional. 
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Costa Ferreira e, por inerência, Diretor do Centro Novas Oportunidades da Casa Pia de 
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Exerceu a atividade como Psicólogo na CERCIZIMBRA (Sesimbra), na equipa de Ensino 
Integrado de Sesimbra e de Évora, e nos Serviços de Seleção da Armada. 
Foi Coordenador Pedagógico da CERCIMOR (Montemor-O-Novo) e Diretor do 1.º 
Centro Educacional da CERCI Lisboa. 
Desempenhou funções como Presidente do Conselho de Administração do INOVINTER 
(Centro de Formação e Inovação Tecnológica), do CEPRA (Centro de Formação 
Profissional da reparação Automóvel). 
Publicou, conjuntamente com Dália Dantas, do livro “Reabilitação, Sistema Complexo”, 
edição do IEFP, abril 1996. 
Coordenou o Programa Integrado de Formação e Emprego de pessoas com deficiência, 
desenvolvido na Região Oeste, Península de Setúbal e região de Guimarães, Fafe e 
Amarante, que integrou a rede de atividades modelo locais europeia, criada no âmbito 
do programa HELIOS. 
Participou em diversos grupos interdepartamentais, em representação do IEFP, 
designadamente no Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração de Pessoas com 
Deficiência e na Comissão Nacional do Ano Europeu da Pessoa com deficiência, grupo 
de trabalho que elaborou a estratégia dos sem Abrigo, Grupo de Trabalho do PNAI e 
Grupo Interdepartamental de acompanhamento do PAIPDI, Grupo interdepartamental 
para regulamentação do SAPA (Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio). 
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Ana Baptista   
Instituição: Centro de Paralisia Cerebral de Beja - Formação Profissional  
E-mail: fpcpcbeja@gmail.com 
Título: Dinâmicas Formação/Emprego 
 
Resumo 
Ao longo dos últimos anos, a Formação Profissional ministrada pelo Centro de Paralisia 
Cerebral de Beja tem vindo a adaptar os seus percursos formativos, de forma a dar uma 
resposta adequada ao perfil de entrada dos formandos. Em consonância com as 
políticas de educação inclusiva e o alargamento da escolaridade obrigatória, o perfil 
foi-se alterando e atualmente a maioria dos jovens candidatos à formação é detentora 
do 12ºano, com currículo específico ou adequações curriculares.  
A articulação entre as várias respostas da Instituição permite desenvolver um trabalho 
contínuo, integrado e multidisciplinar, que se inicia com o Centro de Recursos para a 
Inclusão, através do acompanhamento destes jovens na escola, e continua com a sua 
transição para a Formação Profissional. A componente de prática em contexto laboral 
assegura a continuidade do trabalho iniciado no âmbito dos Planos de Transição para 
a Vida Ativa (PIT), possibilitando o desenvolvimento de competências essenciais ao 
desempenho de uma determinada função, tornando-se uma mais valia para a futura 
integração profissional destes jovens/adultos.  
Por outro lado, a gradual mudança de mentalidade das entidades empregadoras e o 
profícuo trabalho de parceria entre o Centro de Recursos para o Emprego e o IEFP, bem 
como o reforço das medidas de apoio, têm viabilizado um exponencial número de 
integrações profissionais, face ao passado recente. 
 
 
Ana Baptista é licenciada em psicologia e pós-graduada em reabilitação e inserção 
profissional.  
Coordena a valência da formação profissional, desde 2005, e o Centro de Recursos para 
o Emprego desde 2010, no CPCB (Centro de Paralisia Cerebral de Beja).  
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Bruno Domingos  
Instituição: Câmara Municipal de Beja 
E-mail: bruno_f_domingos@hotmail.com 
Título: O que podia ter sido o fim, foi o princípio 
 
Resumo  
A minha vida tem duas histórias até ao momento:  muito resumidamente, uma 
primeira até aos 18 anos, em que completei o 9º ano e me encontrava a frequentar um 
curso profissional de Gestão e Contabilidade; a outra história, e a que mais interessa 
para o caso, começa no dia 10 de maio de 2003 quando dei um mergulho na praia e 
fiquei tetraplégico.  
Depois de 16 meses em hospitais e centros de reabilitação e de um período de 6\7 anos 
onde passei por várias etapas, desde a resignação e conformismo, passando pelo 
período de readaptação ao quotidiano sem objetivos concretos nem de grande 
relevância, em 2011 decidi fazer o ensino secundário ao abrigo do programa "Novas 
oportunidades", tendo concluído o mesmo em 2013 e entrado nesse mesmo ano para 
o ensino superior, onde tirei a licenciatura em Solicitadoria tendo terminado esta em 
2016.  
Seguiram-se alguns meses de reflexão sobre o melhor para mim e o que gostaria de 
fazer no futuro com os conhecimentos adquiridos. Enquanto procurava uma 
oportunidade de trabalho, tirei uma Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos 
e fui dedicando o meu tempo aos Direitos das Pessoas com deficiência. Fui desafiado a 
escrever um artigo em co-autoria com o professor Doutor Hugo Lança sobre a 
Deficiência intitulado "Não sou deficiente: sou uma pessoa com deficiência. Uma 
ontologia dos direitos" e colaborei na criação e dinamização do movimento de pessoas 
com deficiência "Beja Acessível".  
Em abril de 2018 comecei a trabalhar na Camara Municipal de Beja ao abrigo de um 
programa de emprego do IEFP, com funções no Balcão de Inclusão.  
 
Bruno Domingos é licenciado em Solicitadoria (ESTIG – IPBeja) e possui uma Pós-
Graduação em Gestão de Recursos Humanos. 
Exerce atividade profissional na Câmara Municipal de Beja. 
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Maria Inácia Campaniço 
E-mail: m-inacia2011@hotmail.com 
Título: História de uma Vida 
 
Resumo 
Maria Inácia Campaniço, tenho 38 anos, licenciada em Psicologia desde 2006, neste 
momento estudante de mestrado em Psicologia Clínica, vivo em Évora numa residência 
autónoma da APPACDM há quase 3 anos, depois de muito ambicionar alcancei esse 
objetivo/ sonho - ser de alguma forma autónoma. Resido na APPACDM desde 1992, 
altura em que vim viver para Évora para colmatar as dificuldades que se colocavam no 
meu desenvolvimento.  
Foi-me diagnosticada uma doença neuromuscular – distrofia muscular, miopatia das 
cinturas tipo 2c, doença progressiva e degenerativa levando a que aos 10 anos já tinha 
perdido a força nos membros inferiores, necessitando de uma cadeira de rodas. 
Estas doenças não têm, por enquanto, cura. No meu caso existe uma necessidade de 
ajuda para todas as atividades da vida diária, desde a higiene à alimentação. Todos os 
dias, 365 dias por ano. 
 
Maria Inácia Oliveira Campaniço é licenciada em Psicologia pela Universidade de 
Évora desde 2006. 
Atualmente, frequenta o Mestrado em Psicologia Clínica na Universidade de Évora em 
fase final da dissertação. 
Trabalhou de 2010-2013 no Departamento da Juventude e Desporto da Câmara 
Municipal de Évora. 
Participou em vários congressos e formações, no âmbito da inclusão, vida 
independente, autodeterminação e direitos da pessoa com deficiência. 
Nos últimos anos tem participado em parceria com a Sociedade do Bem nas diversas 
atividades e programas que esta Sociedade apresenta. Esta centra, neste momento, a 
sua atividade na implementação de um conjunto de programas de desenvolvimento de 
competências emocionais e sociais aliados à cidadania. 
É Heartbuilder do programa “Pequenos Corações Gigantes” (Programa de 
desenvolvimento emocional e social) orientado por pessoas que têm uma intervenção 
positiva na sociedade e querem partilhar a sua experiência de vida inspirando as 
crianças e os jovens a seguirem o seu exemplo. O seu lema é “Vê através dos meus 
olhos” alertando as crianças do 1º ciclo de diversas escolas para a temática da 
deficiência. 
Em junho de 2018 apresentou o trabalho desenvolvido na Sociedade do Bem em 
Bruxelas, no Parlamento Europeu. 
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Instituição: Direção Geral do Ensino Superior 
E-mail: secretariado@dges.gov.pt 
Título: Ensino Superior Inclusivo 
 
 
Ângela Maria Roque de Matos Noiva Gonçalves é Subdiretora-geral do Ensino 
Superior (2015-…), com competências delegadas nas áreas da rede de ensino superior 
e de administração, acompanhando também os dossiers relacionados com as 
Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Igualdade de 
Género no Ensino Superior e a Modernização e Simplificação Administrativa. 
Administradora do Instituto Politécnico de Setúbal (2007-2015); membro do Conselho 
de Gestão, do Conselho Coordenador de Avaliação e do Conselho Geral do IPS. 
Administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal (1997-
2007); membro do Conselho Administrativo dos SAS/IPS, do Conselho Coordenador de 
Avaliação, do Conselho Geral e do Conselho de Ação Social do IPS.  
Licenciatura em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (1989) e parte escolar do mestrado em Sociologia pelo mesmo 
Instituto (1993). 
 
 
Alice Ribeiro, Lília Pires e Graça Seco  
Instituição: GTAEDES (Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com Deficiência no 
Ensino Superior) 
E-mail: malice@letras.up.pt; lilia@letras.ulisboa.pt; graca.seco@ipleiria.pt 
Título: O papel do GTAEDES na inclusão do Estudante com Necessidades 
Específicas no Ensino Superior 
 
 
Resumo 
Oficialmente formado em junho de 2004, o Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes 
com Deficiências no Ensino Superior (GTAEDES) é atualmente constituído por 15 
instituições de ensino superior (11 do ensino superior universitário e 4 de institutos 
politécnicos) que possuem serviços estruturados de apoio a estudantes com deficiência 
e outras necessidades educativas. Através da cooperação entre serviços, os membros 
do GTAEDES visam proporcionar, um serviço de melhor qualidade aos estudantes com 
deficiências, a partilha de experiências, o desenvolvimento de iniciativas conjuntas, e a 
racionalização de recursos. 
Com a presente comunicação pretendemos apresentar algumas dessas iniciativas e o 
seu contributo para o desenvolvimento de uma política de inclusão de estudantes com 
deficiência e outras necessidades educativas no ensino superior português. 
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Alice Ribeiro é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas – Inglês|Alemão com um 
Curso de Especialização em Ciências Documentais, ambos pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. É responsável pelo Gabinete de Apoio ao Estudante com 
Necessidades Especiais da UPorto desde 1997, no qual tem desenvolvido vários 
projetos de inclusão no Ensino Superior, dos quais se destaca o projeto PLACES – 
Plataforma de Acessibilidade – página web com tutorias em texto e vídeo que de forma 
simples e prática ensina como produzir informação acessível para todos 
(www.up.pt/places).  
É membro fundador do GTAEDES – Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com 
Deficiência no Ensino Superior, no qual desempenhou funções de coordenação entre 
2011 e 2013 e de 2017 até à atualidade. No âmbito das atividades do GTAEDES 
coordenou também o Projeto BAES - Biblioteca Aberta do Ensino Superior, uma base 
de dados on-line de informação acessível produzida e disponibilizada por 10 
instituições de Ensino Superior (http://baes.up.pt).  É também membro convidado do 
Núcleo Braille e Meios Complementares de Leitura do Instituto Nacional para a 
Reabilitação. Integrou o Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais em Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior criado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior no qual participou no subgrupo de trabalho para a “Legislação e 
Regulamentação”. 
 
Graça Seco é licenciada em Psicologia, Mestre e Doutora em Ciências da Educação 
(área de especialização em Psicologia da Educação) pela Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
Exerce funções docentes na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do 
Instituto Politécnico de Leiria, desde 1988. É Professora Coordenadora, lecionando e 
coordenando unidades curriculares na área de Psicologia.  
Desde outubro de 2008 que desempenha funções de Coordenadora do Serviço de Apoio 
ao Estudante (SAPE) do Instituto Politécnico de Leiria, serviço que desenvolve apoio 
psicológico e psicopedagógico, bem como ações de desenvolvimento de soft skills, 
tendo como público alvo os estudantes das 5 Escolas do IPLeiria. 
Desde fevereiro de 2012 que desempenha funções de Coordenadora da Rede 
IPLeiri@lumni, rede de antigos estudantes do IPLeiria. 
Orientadora de trabalhos académicos e responsável por diversas investigações e 
projetos de intervenção. Autora ou coautora de comunicações e posters apresentados 
em diversos eventos científicos. Autora ou coautora de programas de formação, de 
cursos de desenvolvimento de competências em formato presencial e online, de 
publicações nacionais e internacionais sobre transição e adaptação ao ensino superior, 
desenvolvimento de competências transversais, formação de docentes, apoio 
psicológico, promoção do sucesso académico e satisfação no ensino superior. 
É membro da coordenação do Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com 
Deficiência no Ensino Superior(GTAEDES), para o biénio 2017-2019.  Integrou o Grupo 
de Trabalho para as Necessidades Especiais em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
criado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
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nomeadamente, o subgrupo relativo à “Frequência no Ensino Superior, Integração 
Académica, Transição para a vida Ativa e/ou Integração o SCTN”. 
 
Lília Aguardenteiro Pires é licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço 
Social de Lisboa e Mestre em Educação Especial pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade de Lisboa. Desempenha funções de Coordenadora do Núcleo 
de Apoio ao Estudante da Faculdade de Letras onde trabalha desde 1988 com a 
problemática da inclusão de estudantes com necessidades especiais no Ensino 
Superior. É membro fundador do Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com 
Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES), no qual é membro da coordenação para o 
biénio 2017-2019. No âmbito do GTAEDES coordenou também o I e II Levantamento 
Nacional dos Apoios Concedidos aos Estudantes com deficiência no Ensino Superior e 
o Diretório Nacional dos Serviços de Apoio aos Estudantes com Necessidades 
Educativas Especiais em Estabelecimentos de Ensino Superior.  Integrou o Grupo de 
Trabalho para as Necessidades Especiais em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
criado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no qual 
coordenou o subgrupo de trabalho para a “Frequência no Ensino Superior, Integração 
Académica, Transição para a vida Ativa e/ou Integração o SCTN”. 
 
Lília Pires  
Instituição: Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa 
E-mail: lilia@letras.ulisboa.pt 
Título: Transição para o ensino superior: oportunidades e desafios 
 
Resumo 
A evolução dos sistemas tecnológicos de apoio à comunicação e informação e, as 
alterações legislativas no domínio da educação inclusiva que ocorreram nas últimas 
décadas, nos ensinos básico e secundário, bem como o alargamento da escolaridade 
obrigatória ao 12.º ano, contribuíram significativamente para o aumento da 
escolaridade dos estudantes com necessidades educativas, permitindo-lhes novas 
possibilidades de estudo, nomeadamente a frequência do ensino superior. 
Para a maioria dos estudantes, a transição para este sistema de ensino constitui um 
período de desafios de natureza diversa e mudanças significativas. No caso dos 
estudantes com necessidades educativas (NE), acresce ainda o facto de poderem vir a 
confrontar-se com uma nova realidade, principalmente em termos de apoios 
educativos e legislativos, muito diferente da que vivenciaram até ao momento. 
Às instituições de ensino superior, a transição dos estudantes com NE dita também um 
novo desafio, nomeadamente, a responsabilidade de reverem as suas práticas de modo 
a garantirem a qualidade do processo de desenvolvimento e de aprendizagem, em 
igualdade de oportunidades e equidade, a todos os estudantes. 
Com a presente comunicação temos como objetivo refletir sobre estes e outros 
desafios, bem como as oportunidades associadas à transição dos estudantes com NE 
para o ensino superior, quer para os próprios, quer para as instituições de ensino. 
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Adelaide Espírito Santo 
Instituição: Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação 
E-mail: asanto@ipbeja.pt 
Título: Desafios da inclusão de uma aluna surda no Ensino Superior  
 
Resumo 
A equidade social e a igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior (ES) 
mantiveram-se, na generalidade, mais teóricas do que reais e este ainda é considerado 
para muitos um ensino dirigido para os mais capazes, para a elite. 
Com o aumento do ensino obrigatório até aos 18 anos, cada vez mais, chegam ao ES 
jovens com especificidades próprias. Como todos os jovens desejam que as suas 
competências sejam reconhecidas e as suas singularidades valorizadas.  
Como qualquer jovem, desejam apre(e)nder a vida em toda a sua dimensão, amplitude 
e profundidade.  
Na presente comunicação abordamos as singularidades inerentes ao processo de 
inclusão de uma aluna surda cujos pais escolheram viver no nosso país quando esta 
tinha sete anos. Essas singularidades prendem-se com o facto de a aluna ser bilingue 
(língua verbal e língua gestual) no seu país natal, assim como no país de acolhimento, 
que agora também é seu.   
Hoje deseja-se que no ensino superior se valorize a criatividade, a avaliação da 
informação disponibilizada, a resolução de problemas e não o conhecimento centrado 
na memorização de dados.  Torna-se decisivo que se rompa com a identificação de um 
perfil profissional homogéneo e uniforme e se considere que é na diversidade que se 
vencem desafios.  
 
 
Adelaide Espírito Santo é licenciada em Psicologia pelo Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada, Master em Psicologia do Desenvolvimento – Atenção à 
diversidade, pela Universidad de Huelva, Mestre em Educação Especial pela Faculdade 
de Motricidade Humana. 
É Professora Adjunta (Docente Especialista com provas públicas em Educação 
Especial) da Escola Superior de Educação, onde exerce atividade como docente desde 
1999, lecionando várias disciplinas em cursos de especialização, licenciatura e 
mestrado. Membro da Comissão Científica do Curso de Mestrado em Educação 
Especial, representante do IPBeja no Sistema de Intervenção Precoce para a Infância, 
desde 2013 e Coordenadora da equipa para a aplicação do regime de apoio ao 
estudante com NEE no IPBeja (desde 2014). 
Tem desenvolvido investigação no domínio da Educação Especial, Intervenção Precoce 
e como membro da equipa de Intervenção na Comunidade no âmbito do Observatório 
das dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo, na Intervenção nas Necessidades 
Especiais. 
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Instituição: Universidade de Sevilha 
E-mail: anabelm@us.es 
Título: Desafíos y retos para construir una universidad inclusiva 
 
Resumo 
La conferencia que presenta al Seminario Encontro Ibérico em Necessidades 
Especiais - "Transição para a vida adulta: percursos reais, possíveis e desejáveis" 
abordará distintos desafíos y retos aún pendientes para que la Enseñanza superior 
continúe caminando hacia una educación inclusiva. En los últimos años en la enseñanza 
superior ha habido un incremento de alumnado con discapacidad. Diferentes leyes y 
actas de discriminación, acciones impulsadas por las políticas universitarias (como 
creación de oficinas de apoyo a la discapacidad) y nuevas realidades (por ejemplo, 
incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje) han permitido un acceso 
más amplio de colectivos no tradicionales. Sin embargo, no es suficiente con garantizar 
este acceso, sino que también es necesario poner atención en los resultados, 
incluyendo la permanencia y éxito de estos estudiantes.  Los sistemas universitarios 
deberían comprometerse a proveer las condiciones necesarias y oportunidades para 
mejorar la retención, progresión and graduación de los estudiantes. Esto es 
especialmente pertinente cuando diversos estudios han concluido que la enseñanza 
superior ofrece oportunidades para que los estudiantes vivan procesos de inclusión 
social. En el caso del alumnado con discapacidad, la universidad puede considerarse 
como un vehículo para mejorar su calidad de vida. Esta experiencia puede incrementar 
sus oportunidades de obtener y mantener un empleo, conseguir mayores ingresos y 
conseguir una vida independiente. Asimismo, puede suponer una experiencia 
importante de empoderamiento. La ponencia tratará de responder a tres preguntas 
clave: ¿por qué la universidad debería ser inclusiva?; ¿quién y cómo es el alumnado con 
discapacidad?, ¿cuáles son los principales desafíos y retos para construir universidades 
inclusivas? 
 
Anabel Moriña es Profesora Titular del Departamento de Didáctica y Organización 
Educativa de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional está vinculada a la 
educación inclusiva, exclusión educativa, formación del profesorado, discapacidad y 
Enseñaza Superior. 
Ha dirigido diversas investigaciones sobre Educación Superior y Discapacidad. En los 
últimos años ha publicado diversos libros y artículos sobre personas con discapacidad 
que estudian en la universidad. Entre otros: The Impact of a Faculty Training Program 
on Inclusive Education and Disability;  Technological challenges and students with 
disabilities in higher education (2017); How do disability support offices contribute to 
inclusive education in the university (2017); Redes de apoyo sociales y académicas de 
estudiantes con discapacidad que contribuyen a su inclusión en la Enseñanza Superior 
(2016), Inclusive education in higher education? (2016), La experiencia universitaria de 
estudiantes con discapacidad a través de sus historias de vida  (2016), Hidden voices in 
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Higher Education: inclusive policies and practices in Social Science and Law Classrooms 
(2015), We aren’t Heroes, we’re Survivors:” Higher Education as an Opportunity for 
Students with Disabilities to Reinvent an Identity (2015), What if we could imagine the 
ideal professor? Proposals for improvement by university students with disabilities 
(2015). 
 
 
Beatriz Morgado Camacho   
Instituição: Universidade de Sevilha 
E-mail: bmorgado@us.es 
Título: La Formación del Profesorado Universitario en Educación Inclusiva y 
Discapacidad 
 
Resumo 
La conferencia titulada La Formación del Profesorado Universitario en Educación 
Inclusiva y Discapacidad se centra en analizar los aprendizajes que han adquirido 
docentes universitarios tras participar en una formación sobre educación inclusiva y 
discapacidad: “Caminando hacia la inclusión social y educativa en la universidad”. 
Participaron 20 docentes universitarios. La duración del programa fue de seis meses, 
54 horas total (12 presenciales - 42 online). Los resultados de la evaluación final 
mostraron que el profesorado valoraba positivamente lo aprendido lo que le ayudaría 
para atender adecuadamente al alumnado con discapacidad. Así, resaltaron la 
complejidad de las modificaciones curriculares y consideraban que la formación era 
fundamental y debía ser obligatoria. Aprendieron a elaborar materiales accesibles y 
tomaron conciencia de las adaptaciones que podían realizar. Afirmaron saber cómo 
poner en práctica lo aprendido de manera proactiva.  Y pensaban que sus proyectos 
docentes tenían que ser accesibles para todos y partir del diseño universal de 
aprendizaje. 
A modo de conclusión, la formación permitió aprender a realizar modificaciones 
curriculares y diseñar y desarrollar proyectos docentes desde los principios del diseño 
universal. Al igual que Pliner y Johnson (2004), los docentes resaltaron que las mejoras 
introducidas para los estudiantes con discapacidad beneficiaban a todos. Consideraban 
que la formación debería ser obligatoria y debería incluirse en la formación del 
profesorado novel. Los resultados permiten concluir que la formación del profesorado 
sobre discapacidad y educación inclusiva es una pieza clave para alcanzar la educación 
inclusiva. 
 
 
Beatriz Morgado Camacho es Profesora Contratada Doctora del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria 
profesional está vinculada a la atención a la diversidad, diversidad familiar, familias 
monoparentales y familias tras divorcio, educación inclusiva, formación del 
profesorado, discapacidad y Enseñanza Superior. 
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Ha participado como investigadora en diversas investigaciones sobre Educación 
Superior y Discapacidad. Entre algunas de ésta cabe destacar: “Barreras y ayudas que 
los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad” (Ministerio de 
Economía y Competitividad, ref. EDU2010-16264,2010-2014), “Análisis de las aulas 
universitarias andaluzas desde la perspectiva de estudiantes con discapacidad” (Junta 
de Andalucía, Proyecto de Excelencia, ref. P11-SEJ-7255, 2013-2016), “Caminando 
hacia la inclusión social y educativa en la universidad: diseño, desarrollo y evaluación 
de un programa de formación para el profesorado” (Ministerio de Economía y 
Competitividad, ref. EDU2013-46303-R, 2013-2017, “Pedagogía inclusiva en la 
Universidad: narrativas del profesorado (Ministerio de Economía y Competitividad, 
ref.  EDU2016-76587-R, 2017-2020). 
En los últimos años ha publicado en libros y en revistas científicas artículos sobre 
personas con discapacidad que estudian en la universidad.  
 
 
 
María-Rosa Oria-Segura  
Instituição: Universidad de Extremadura - Departamento de Ciencias de la Educación 
E-mail: mros@unex.es 
Título: Procesos de inclusión real de personas con discapacidad en los niveles 
educativos superiores: apoyos e itinerarios 
 
Resumo 
La inclusión en el sistema educativo se dificulta a medida que se progresa por él. Se 
argumenta que solo lo obligatorio está garantizado, pero eso lleva a cuestionar si, en la 
actualidad, concluir una formación de Educación Secundaria inferior es garantía para 
la plena inserción y autonomía en la sociedad a nivel socioeconómico. Si para la 
población ordinaria no es suficiente y se clama por abrir los niveles superiores, es 
evidente que para los distintos colectivos con discapacidad también es una demanda 
irrenunciable poder progresar en su formación.  
Hay unos colectivos “estrella” que, por su mejor adaptabilidad, se ofrecen siempre 
como muestra de que la integración es posible y “ya se ha alcanzado”, pero otros 
colectivos, como la discapacidad intelectual, quedan al margen tras la excusa de que 
“no pueden”. 
La inclusión universitaria, como en otros niveles, no debe hacerse 
indiscriminadamente, sin valorar los perfiles de ingreso, buscar la mejor adecuación y 
apoyos posibles. Tampoco debería conducir a un egreso indiscriminado. En esta 
intervención se expondrá cuál es el modelo de apoyo que ofrece la Unidad de Atención 
al Estudiante (UAE) en la Universidad de Extremadura, y se presentará el curso 
Formación en Habilidades para el Empleo y el Emprendimiento que, con la financiación 
de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, se desarrolla en la Facultad de 
Educación de la UEx. 
 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=18500
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María-Rosa Oria-Segura es Doctora en Pedagogía (Universidad de  Sevilla) y “I Premio 
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dirigida por el Dr. Vicente Llorent-Bedmar.  
Máster universitario en Educación Social y Animación Sociocultural - Especialidad de 
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la Universidad de Sevilla. 
Imparte docencia en la Universidad de Extremadura (UEX) desde el curso 2000-2001, 
en el Departamento de Ciencias de la Educación.  Hasta 2012 impartía docencia en el 
área de Didáctica y Organización Escolar, y desde ese año, en el Área de Teoría e 
Historia de la Educación.  
Anteriormente fue profesora en las Etapas de Educación Primaria y Educación 
Secundaria en el Sistema Educativo Español, desempeñando docencia tanto como 
profesora generalista como profesora de apoyo (Pedagogía Terapéutica).  
Desde 2004 imparte cursos de Doctorado en la UEx, y ha colaborado en docencia de 
postgrado con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA, 1999) y la Universidad 
de Sevilla (2001), y en docencia de Doctorado con Centros Universitarios Portugueses 
como la Escola Superior de Educação de Torres Novas (2007-2009); el Istituto 
Politécnico de Leiría (IPL-AICD, 2008-2010), y la Escuela Superior de Educación del 
Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESE_IPCB, 2015). 
Es Secretaria Académica de la Facultad de Educación (desde 06/10/2017). Fue Asesora 
Técnica en Sistemas y Técnicas de Evaluación del Vicerrectorado de Innovación 
Educativa y Nuevas Tecnologías de la UEx; Directora del Área de Tutoría de Badajoz del 
Servicio de Orientación y Formación para la Docencia (SOFD) de la UEX; Coordinadora 
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Educación desde 2004 hasta la actualidad. Además, es responsable en la misma 
Facultad de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Ha coordinado el 
Plan de Acción Tutorial en la Faculta de Educación desde 2004 hasta 2017; entre otras 
muchas tareas administrativas. 
Desarrolla su investigación en el ámbito de la Educación Comparada, abordando la 
gestión de centros educativos de todos los niveles desde una triple óptica: calidad y 
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Miembro de 19 proyectos de investigación, 5 de ellos Internacionales, y ha desarrollado 
8 Proyectos de innovación y Mejora de la Docencia Universitaria en la UEx. Ha realizado 
estancias de Investigación internacionales. 
Ha publicado artículos en revistas científicas internacionales, nacionales y libros, 
capítulos de libros/actas de Congresos, relacionados con la inclusión (de la 
discapacidad, la social o atención a estudiantes universitarios). 
 
 
 
Sara Bahia  
Instituição: Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 
E-mail: sarabahias@gmail.com 
Título: Criatividade na Cultura de Inclusão: Estratégias criativas e flexíveis num 
Ensino Superior para todos 
 
Resumo 
A construção da aprendizagem e do bem-estar dos estudantes, e inevitavelmente, a sua 
transição para a vida adulta, em larga medida são determinadas pelo clima vivido no 
contexto do Ensino Superior.  Neste clima incluem-se múltiplas dimensões como as 
expectativas, a comunicação, a colaboração, a segurança, o respeito, o envolvimento, a 
quantidade e a qualidade das interações entre professores e estudantes, e a cultura e 
as práticas de inclusão da instituição.  Inclusão implica diferenciação, flexibilidade e 
criatividade, em particular, num contexto em que o conhecimento se pretende 
transformador.  
Esta apresentação pretende discutir possíveis estratégias criativas e flexíveis 
fundamentadas que permitem professores e pares lidarem com a diversidade de 
estudantes na sala de aula. Partindo de um conjunto de questões críticas, procura-se 
uma reflexão sobre as premissas de base e as metáforas que promovem ou impedem a 
inclusão e o desenvolvimento do potencial de todos os estudantes. Apresentam-se 
posteriormente estratégias categorizadas em termos das dimensões da criatividade e 
desafia-se à reflexão sobre a sua aplicabilidade.  
 
 
Sara Bahia é Psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia da 
Educação, professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e 
investigadora do Instituto da Educação da mesma universidade nos domínios da 
criatividade e inclusão, com mais de 250 publicações nacionais e internacionais. 
Colabora com mestrados de Educação Artística de diversas instituições, coordena 
diversos Programas de Enriquecimento Criativo, é membro da direção da Associação 
Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS) e da Rede de 
Necessidades Educativas Especiais da Universidade de Lisboa (Rede NEEULisboa). 
É representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses nas Comissões de Psicologia na 
Educação e EuroPsy da EFPA - European Federation of Psychologists' Associations. 
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João Garcia e Carla Santos 
Instituição: Universidade de Évora (Biblioteca Geral) 
E-mail: jahg@uevora.pt; csantos@uevora.pt 
Título: Discriminação Positiva no Acesso à Informação, o caso do Centro de 
Recursos para a Inclusão da Universidade de Évora 
 
Resumo 
As bibliotecas universitárias inserem-se no âmbito das organizações de prestação de 
serviços abertos à comunidade em geral, e especificamente destinadas à comunidade 
académica e científica, o que requer constante resposta às alterações dos processos de 
gestão da informação e da comunicação da ciência. O estudo, reflexão e discussão sobre 
as transformações ocorridas nas organizações universitárias confronta-nos com novas 
formas de reproduzir, gerir e preservar o acesso ao conhecimento. Neste contexto, é 
emergente entender o padrão geral de mudança dos profissionais de biblioteca, assim 
como o perfil de atuação dos docentes, investigadores e alunos do ensino superior. 
As atividades realizadas pelas bibliotecas constituem-se ainda como aliadas das metas 
propostas pelas instituições de ensino superior para a cativação de públicos-alvo 
socialmente diversificados e alargados, sendo de elevada importância a dinamização 
de programas vocacionais e de alargamento participativo, nos quais estão incluídos os 
estudantes mais velhos, de outras classes sociais, que habitualmente não ingressam 
nestes graus de ensino, assim como os estudantes com deficiência ou com necessidades 
educativas especiais.  
Neste contexto, propõe-se a seguinte reflexão: em que medida o Centro de Recursos 
para a Inclusão, da Biblioteca Geral da Universidade de Évora, reúne recursos e 
desenvolve práticas de qualidade, como parceiro institucional para as questões de 
inclusão, sucesso académico, acessibilidade e de aquisição de competências na área da 
literacia da informação. 
 
 
João Garcia é aluno PhD na área de Sociologia, com proposta de projeto de tese acerca 
de estudantes do ensino superior com deficiência e necessidades educativas especiais. 
Pós-Graduado em Ciências da Informação, pela Universidade de Coimbra. Mestre em 
Direção e Gestão Desportiva e Licenciado em Ciências do Desporto, pela Universidade 
de Évora. 
Presentemente desempenha funções de Técnico Superior no Centro de Recursos para 
a Inclusão, da Biblioteca Geral da Universidade de Évora. Entre 2010 e 2015 
desempenhou funções como Técnico Superior na Biblioteca da Escola Superior de 
Enfermagem S. João de Deus da UÉ. 
 
Carla Sofia Correia Dias Mateus dos Santos é Pós-graduada em Ciências 
Documentais no ISLA, em 2002. Licenciada em História, na variante Património 
Cultural pela UÉ em 1997. 
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Iniciou a sua atividade profissional em 1998 e presentemente desempenha as funções 
de coordenadora da Biblioteca Geral da Universidade de Évora. 
Nesta instituição tem tido um papel ativo na implementação de instrumentos e 
recursos com vista à difusão interna e externa da informação, nomeadamente na 
implementação e coordenação do Boletim da Biblioteca, formação de utilizadores, 
criação e gestão do portal web e dinamização cultural. 
Entre 2008 e 2014 desempenhou ainda funções de formadora no Núcleo de Formação 
Contínua (NUFOR) da Universidade de Évora e de docente na licenciatura em Ciências 
Documentais, da mesma instituição. 
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Título: Repositórios Digitais de Material Educativo: para ser acessível não basta 
ser digital nem ter tecnologias de apoio 
 
Resumo 
Os profissionais das áreas de bibliotecas lidam hoje, de uma forma crescente, com 
conteúdos digitais. As estantes deram lugar aos repositórios, as fichas de arquivo foram 
desmaterializadas resultando em plataformas de pesquisa disponíveis não apenas na 
biblioteca, mas de forma ubíqua. A desmaterialização do acervo e a sua 
disponibilização em formatos digitais abriu novas possibilidades de acesso 
nomeadamente a utilizadores com dificuldades em aceder ao texto impresso. São disso 
exemplo as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, as pessoas surdas, as pessoas 
com problemas neuromotores impossibilitadas de usar os membros superiores ou 
mesmo pessoas com problemas cognitivos como é o caso das pessoas com dislexia. Mas 
estar em formato digital não é, por si só, suficiente para estar acessível. Quem edita e 
produz conteúdos digitais tem de seguir um conjunto básico de regras para que o 
conteúdo ganhe a capacidade de se transformar de acordo com as necessidades dos 
utilizadores. A recente legislação publicada em Portugal (DL n.º 83/2018, de 19 de 
outubro) transpõe para Portugal a Diretiva (UE) 2016/2102, harmonizando os 
requisitos de acessibilidade a utilizar na produção de conteúdos digitais nos 28 Estados 
Membros da UE. Conheça os requisitos que fazem parte da HEN (norma europeia 
harmonizada) 301 549 e o que traz de novo a recente recomendação do W3C, publicada 
a 5 junho do corrente ano, designada por Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web (versão 2.1). 
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É autor de diversos estudos sobre acessibilidade Web no âmbito da Administração 
Pública Central, Municípios, Instituições do Ensino Superior, Televisão, Jornais e Rádio, 
entre outros. É também coautor das ferramentas de validação automática da 
acessibilidade de conteúdos Web: eXaminator e AccessMonitor. 
Licenciou-se em 1993 em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE-IUL (Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa), e 
em 2003 completou a componente curricular do Mestrado em Reabilitação na 
Especialidade de Deficiência Visual da FMH (Faculdade de Motricidade Humana). 
 
 
 
 
Vítor Cruz 
Instituição: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
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Título: Educar para a vida adulta, o que é essencial? 
 
Resumo 
Tendo como ponto de partida da nossa reflexão a questão “Educar para a vida adulta, 
o que é essencial?”, iremos fazer referência tanto ao que são os percursos reais de 
muitos jovens com Necessidades Especiais, como ao que consideramos desejável, pois 
raras vezes estes dois percursos são coincidentes.    
De facto, tendo em consideração que a sociedade dos nossos dias, particularmente o 
mundo do trabalho, pode ser descrito por quatro características marcantes, 
nomeadamente a Volatilidade, a Incerteza, a Complexidade e a Ambiguidade, 
começaremos por questionar se os jovens com Necessidades Especiais estão a ser 
preparados para esta realidade.  
Perante uma resposta menos positiva, surge a necessidade de trazer algum contributo 
para a solução do problema. Assim, faremos referência à Educação Cognitiva como 
sendo uma ferramenta essencial na transição para a vida adulta, pois, se essa educação 
tem sido assumida como necessária para o sucesso escolar, ela deve transcender esse 
contexto e perpetuar-se para além do espaço e do tempo escolar. 
Por outro lado, tendo em consideração que na sociedade atual é cada vez menos 
importante o conhecimento enciclopédico, passando a ser fundamentais as 
competências e estratégias para aceder à informação necessária na resolução de 
situações problemáticas, então, parece natural que na transição para a vida adulta 
devamos focar-nos menos na aquisição e na retenção de informação e nos centremos 
no aprender a pensar e no aprender a aprender. 
 
 



 - 40 - 

Vítor Cruz é licenciado em Educação Especial e Reabilitação, mestre em Educação 
Especial e doutorado na especialidade de Educação Especial e Reabilitação. Professor 
Auxiliar do Departamento de Educação e Humanidades da Faculdade de Motricidade 
Humana, Universidade de Lisboa. Consultor para a área das Dificuldades de 
Aprendizagem no Centro de Desenvolvimento e Aprendizagem SEI. 
Autor dos livros: Dificuldades de Aprendizagem Específicas; Abordagem Cognitiva da 
Leitura; e Dificuldades de Aprendizagem: Fundamentos.  
Co-autor dos livros: Educação Cognitiva e Aprendizagem; e Programa de Reeducação 
Cognitiva PASS: Avaliação dos seus Efeitos em Crianças com Dificuldades de 
Aprendizagem.  
Autor de vários capítulos de livros e artigos relacionados com temas como: Inteligência, 
Aprendizagem, Cognição, Educação Cognitiva, Dificuldades de Aprendizagem, 
Dificuldades na Aprendizagem da Leitura, Necessidades Educativas Especiais e outros 
da especialidade.  
Interesses centrados nas questões da Inteligência, Psicologia Cognitiva, Educação 
Cognitiva, Aprendizagem da Leitura, Dificuldades de Aprendizagem e Necessidades 
Educativas Especiais. 
Neste momento, para além da lecionação, é o Coordenador da Pós-Graduação em 
Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor, da Faculdade de Motricidade Humana, 
é o Editor da Revista de Educação Especial e Reabilitação, e desenvolve investigação no 
âmbito da avaliação e intervenção na Leitura e nas Dificuldades na Aprendizagem da 
Leitura. 
 
 
 
 
Suzete Rico  
Instituição: Universidade de Évora 
E-mail: suzete@uevora.pt 
Título: Necessidades Especiais na Universidade de Évora: O percurso 
 
Resumo 
Foram implementadas medidas de otimização no âmbito de Necessidades Especiais, 
em termos de regulamentação, de criação de equipas multidisciplinares e de melhoria 
nas acessibilidades, para pessoas com deficiência. 
A Universidade de Évora entende que a compreensão da dimensão holística do 
estudante é uma das componentes determinantes do seu sucesso educativo, e que 
questões como a justiça, a inclusão, a acessibilidade e o direito participativo em 
igualdade são prioridades na visão institucional. Promove-se um acompanhamento do 
estudante em todas as vertentes do seu percurso de aprendizagem, nomeadamente no 
processo de inclusão, integração, adaptação e acompanhamento no percurso escolar. 
Com o foco no sucesso académico dos estudantes e para que a análise dos casos resulte 
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em eficácia, foram constituídas equipas multidisciplinares, representativas da 
Academia no seu todo, para avaliação, acompanhamento e implementação de medidas 
de apoio ao estudante, sendo o Gabinete de Apoio ao Estudante, nos Serviços 
Académicos da Universidade de Évora, a estrutura responsável pela validação do 
regime de necessidades especiais e pela instrução dos processos em análise pelas 
equipas multidisciplinares. 
Para além disso, proporcionar um ensino de qualidade acessível a todos, muito mais 
que um objetivo é uma prioridade da Universidade de Évora, que, não obstante o apoio 
diário prestado a estudantes com deficiência, carece de uma continuada vigilância, 
nomeadamente no que se refere à identificação de barreiras físicas, de comunicação e 
informação que obstem à integração social e escolar destes estudantes, como tal, foi 
criado um grupo de trabalho com o objetivo de efetuar um levantamento/diagnóstico 
das necessidades a nível de espaços e equipamentos/ferramentas, bem como, propor 
medidas de otimização do processo de integração do estudante com deficiência na 
Universidade de Évora, que serão também apresentadas na comunicação da 
Universidade de Évora. 
Foram melhorados procedimentos e criadas estruturas de apoio de modo a adequar os 
apoios prestados às necessidades dos estudantes, em estreita articulação entre 
estudantes, serviços e docentes.  
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Técnica Superior desde 2015 e atualmente desempenha funções de Coordenadora do 
Gabinete de Apoio ao Estudante, nos Serviços Académicos da Universidade de Évora. 
Tem dinamizado projetos de voluntariado e de apoio a estudantes, coordenou o Grupo 
de Trabalho nomeado para realizar Estudo acerca da Integração do Estudante com 
Deficiência na Universidade de Évora. Pertence ao Grupo de Trabalho responsável pelo 
Mapeamento da Estrutura de Competências Organizacionais e de Pessoal Não Docente 
na Universidade de Évora e é também a técnica de Atendimento Psicossocial ao 
Trabalhador. 
Entre 2010 e 2011 esteve em mobilidade interna no Centro Distrital de Évora do 
Instituto de Segurança Social, IP., onde integrou a equipa do Setor da Qualificação, 
Famílias e Território da Unidade de Desenvolvimento Social, prestou atendimento a 
colaboradores do ISS no âmbito do Serviço de Apoio Psicossocial, e pertenceu a uma 
equipa multidisciplinar de um dos estabelecimentos integrados. 
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Resumo 
A elaboração e ampliação de políticas para a promoção da inclusão da pessoa com 
deficiência no contexto educacional, tem aberto possibilidades para o acesso deste 
grupo de pessoas a universidade.  Na busca da inclusão efetiva, visando o acesso e a 
permanência, em algumas instituições de ensino superior, este tem sido um ponto de 
articulação, elaboração de novas políticas e ações institucionais. Este estudo tem como 
objetivo analisar o processo educacional inclusivo de estudantes com deficiência no 
Ensino Superior a partir das concepções de estudantes com deficiência e professores 
universitários, sobre as políticas educacionais e institucionais voltadas à inclusão. 
Como objetivos específicos pretende discutir, a partir de dispositivos teóricos e 
documentais, os aspetos políticos e educacionais que circundam o processo 
educacional inclusivo no Ensino Superior; conhecer as impressões de estudantes com 
deficiência e professores universitários sobre a temática; e analisar as implicações 
políticas e educacionais trazidas pela presença de estudantes com deficiência às 
Instituições de Ensino Superior. Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa (Minayo, 
2001; Oliveira, 2007), desenvolvida sob a forma de pesquisa exploratória (Gil, 2008), 
tendo como instrumento de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada. Utilizou-se 
como aporte teórico as contribuições de Ainscow (2009), Nóvoa (1997), Freire (1996), 
Zabalza (2011), Isaia e Bolzan (2009), Gatti (2005), Marcelo Garcia (2009), Cunha 
(2010), Maciel (2009) e Imbernón (2009), entre outros. Os dados apontam que nas 
impressões dos participantes da pesquisa, na garantia do acesso e permanência no 
contexto universitário residem aspetos ligados a emancipação social, promoção da 
autonomia e conquista da cidadania. Que para a materialização dos princípios da 
inclusão é necessário avançar em aspetos relacionados ao fortalecimento de políticas 
institucionais, uma ação pedagógica que considere as especificidades de cada aluno em 
seus diferentes processos de aprendizagem, e uma política de formação continuada aos 
professores voltada à perspectiva inclusiva. 
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ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais - CAENE. Atua no 
assessoramento didático-pedagógico aos estudantes com necessidades educacionais 
especiais, através de orientação e mediação educacional; e formação à comunidade 
universitária sobre a Inclusão no Ensino Superior. Durante dez anos foi professora da 
rede municipal de Educação de Natal / RN, atuando nas séries iniciais e na sala de 
recursos multifuncionais. Também atuou na Secretaria Municipal de Educação, no 
setor de Educação Especial, realizando assessoramento às escolas da rede no tocante 
ao processo educacional inclusivo dos alunos público-alvo da Educação Especial 
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Título: Vozes dos Estudantes com Deficiência no Ensino Superior: O que pensam? O 
que sentem? O que desejam? 
 
Resumo 
As questões da Educação Inclusiva no Ensino Superior (ES) para as pessoas com 
deficiência constituem uma temática extremamente relevante e atual, quer no âmbito 
nacional quer internacional. Embora em Portugal o acesso destes estudantes esteja 
previsto na legislação, a sua permanência e sucesso ainda encontram muitas 
adversidades e obstáculos.  
O estudo que se apresenta focaliza um conjunto de dados acerca da inclusão dos 
estudantes com deficiência e necessidades educativas especiais (NEE) numa 
universidade portuguesa. Partindo de uma amostra de conveniência, foram realizadas 
a estes estudantes entrevistas semiestruturadas.  
Da análise aos resultados ressalta a necessidade de um maior esforço para 
proporcionar a estes estudantes uma verdadeira inclusão e oportunidades para 
prosseguirem a sua carreira académica no ES e o desenvolvimento de estratégias e 
parcerias com a comunidade que permitam a sua transição para a vida adulta e 
participação na vida social e económica. 
Assente no princípio fundamental da Education For All, apresentam-se algumas 
recomendações que visam assegurar a igualdade de oportunidades e a equidade no ES. 
Sugere-se, como principal desafio que, à luz do paradigma do Desenho Universal para 
a Aprendizagem, as instituições de ES integrem uma política que incorpore os conceitos 
e princípios do desenho universal para que possam responder eficazmente às 
necessidades de todos os estudantes.  
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Resumo 
O Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB), pretende promover o bem-estar e a 
qualidade de vida dos seus clientes, através das competências pessoais, sociais e 
profissionais, facilitadoras da integração no mercado de trabalho. Entre as várias 
respostas sociais, destaca-se o papel do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), da 
Formação Profissional e do Centro de Recursos para o Emprego (CRE), este, é o 
caminho percorrido pelos clientes do CPCB para uma vida profissional ativa e 
autodeterminada. 
 O CRI, baseia-se no desenvolvimento de apoios terapêuticos e atividades de apoio à 
transição para a vida pós-escolar, em articulação com os agrupamentos de escolas, 
nomeadamente através da intervenção em alunos com PIT (Plano Individual de 
Transição). A Formação Profissional contempla cursos de formação inicial, que visam 
promover o acesso ao mercado de trabalho, e cursos de formação contínua, cujos 
objetivos são a manutenção do emprego, progressão na carreira ou 
ingresso/reingresso no mercado de trabalho. Por sua vez, o CRE, está integrado na 
resposta social da Formação Profissional, em estreita articulação com o Centro de 
Emprego de Beja, dá resposta às pessoas com incapacidade/deficiência, ao nível da 
Informação, Avaliação, Orientação e Qualificação para o Emprego (IAOQE), do Apoio à 
Colocação (AC) e do Acompanhamento Pós-Colocação (APC), que visa a manutenção do 
emprego.  
Nos anos de 2017 e 2018, estas respostas sociais foram de encontro às necessidades 
de cerca de quatrocentos e quinze clientes, provenientes de oito concelhos do distrito 
de Beja.  
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Título: A autorrepresentação na cidadania das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade 
 
Autor 
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Resumo 
O reconhecimento dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência e 
incapacidade, ao longo dos últimos anos, exigiu a criação de políticas sociais 
potenciadoras da sua inclusão social, da sua participação e da sua autodeterminação.  
A autodeterminação significa que cada pessoa controla a sua vida e o seu destino 
(Wehmeyer, 1998, cit in Simões, 2016, p.8), sendo um conceito que reúne princípios 
como a existência de oportunidades para que a pessoa seja o agente causal da sua vida, 
a participação ativa na sua vida e na sociedade e a confiança que, com os apoios 
necessários, mesmo as pessoas com deficiências e incapacidades mais graves, podem 
ser autodeterminadas (Wehmeyer, 1998; Wehmeyer et al., 2007, cit in Simões, 2016, 
p.8). 
O próprio conceito de qualidade de vida, apesar de lato e abrangente, assenta entre 
outros aspetos, no exercício do direito à autodeterminação (Schalock & Verdugo, 2002, 
cit in Simões, 2016, p.16). 
A consciencialização recente de que as pessoas com deficiência são detentoras de 
direitos e com capacidade para os praticar, exigiu que se alterasse o panorama, quer 
em termos das organizações, quer em termos da sociedade, e que se formassem grupos 
organizados que permitissem o empowerment destas pessoas. Neste sentido, 
começaram a surgir os primeiros grupos de autorrepresentantes, a nível nacional, com 
o objetivo de defender e de exigir os direitos e as oportunidades, assim como incentivar 
a tomada de decisão das pessoas com deficiência e incapacidade. 
A CERCICOA tem, desde 2012, um grupo formal de autorrepresentantes, inscrito na 
Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, composto por cinco elementos, todos 
eles clientes dos diversos serviços da instituição. 
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Resumo 
A investigação em curso, no âmbito do doutoramento em Ciências da Educação, tem 
como objetivo investigar todo o processo de transição para a vida pós-escolar, 
nomeadamente dos alunos com necessidades educativas especiais e que usufruam de 
um currículo específico individual. Neste trabalho iremos não só verificar como se 
efetua o processo de transição, mas também quais as perceções e participações de 
todos os atores envolvidos no mesmo. Também iremos identificar o nível de 
participação de todos os envolvidos no processo de transição (aluno, escola, família, 
comunidade e centro de recursos para a inclusão). Qualquer sistema educativo, 
qualquer formação visa como último objetivo, a preparação para a vida pós-escolar. A 
escola apresenta-se como principal promotora de aprendizagens e competências para 
os alunos, munindo-os das ferramentas necessárias a aplicar no seu dia a dia de 
autonomia. Os objetivos da educação, a longo prazo, apresentam-se assim idênticos 
para todos os alunos, independentemente das suas capacidades intelectuais, pois 
espera-se que todos atinjam o seu potencial máximo, tornando-se membros produtivos 
e responsáveis na sociedade, e que promovam a sua cultura e os seus valores morais. 
Assim planear a transição dos jovens com necessidades educativas especiais é 
identificar experiências e oportunidades durante os anos da escolaridade obrigatória, 
de modo a permitirem uma melhor transição para a vida como um adulto, seja para a 
continuação de estudos, obtenção de um emprego ou experiência de uma vida 
comunitária que lhes traga realização pessoal. 
 
Vanessa Neves é Psicóloga educacional, a exercer no CRI do CECD- Mira Sintra desde 
2009, atuando com alunos ao abrigo do DL 3/2008 e presentemente DL 54/2018. 
Mais recentemente tem intervindo com os alunos no final da escolaridade obrigatória, 
com o objetivo de auxiliar no processo de transição para a vida pós-escolar. Em 
particular, o objetivo passa por junto do jovem perceber os seus interesses e 
expectativas, juntamente com a família, e em conjunto com a escola definir quais as 
intervenções necessárias para que os objetivos sejam alcançados à saída da escola. As 
questões da autodeterminação estão sempre presentes e a participação do jovem em 
todo o processo é essencial. 
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Resumo 
Esta apresentação pretende ser uma partilha das práticas educativas e inclusivas 
praticadas pelo centro de recursos para a inclusão, em parceria com os agrupamentos 
de escolas de ensino público. 
O CECD Mira-Sintra foi fundado por um grupo de pais e técnicos em 1976, tornando-se 
uma Instituição de referência no suporte a pessoas com DID. Desde sempre e até aos 
dias de hoje que a missão do CECD é desenvolver serviços de qualidade para as pessoas 
com deficiência intelectual, multideficiência e outras pessoas em desvantagem, 
promovendo os seus direitos e melhorando a sua qualidade de vida. 
Desta forma, e seguindo o paradigma da convenção para os direitos da pessoa com 
deficiência, nomeadamente, garantir o respeito pela integridade, dignidade e liberdade 
individual das pessoas com deficiência e reforçar a proibição da discriminação destes 
cidadãos, através de leis e políticas que promovam a sua participação na sociedade. 
O CRI do CECD Mira-Sintra, em parceria com os agrupamentos de escolas do concelho 
de Sintra (Lisboa, Portugal), através de protocolo autorizado pelo ministério de 
educação, intervém diretamente no contexto, construindo em conjunto com o aluno, a 
sua família, comunidade educativa e comunidade envolvente, o seu plano individual de 
transição (PIT). Este plano é totalmente centrado na pessoa, tendo em consideração as 
suas expectativas, interesses e opções (muito relevantes as questões de 
autodeterminação), assim como as que a família tem face ao jovem, futuro adulto.  
Com esta apresentação esperamos partilhar e enriquecer através de exemplos práticos 
e reais de como intervém o CRI do CECD Mira-Sintra com os alunos em idade de 
desenvolver o seu PIT. 
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perturbações articulatórias, entre outras, em contexto de clínica. 
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Tem trabalhado em contexto de escolas e colabora neste momento na associação de 
Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal (ASBIHP). 
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Resumo 
O GAPRIC (Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade) é uma 
modalidade de apoio conceptualizada pela ASSOL (Associação de Solidariedade Social 
de Lafões) que surgiu como resposta a pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade/Perturbações do foro da saúde mental e suas famílias na transição para 
a vida pós-escolar. O isolamento e a sobrecarga da rede familiar são aspetos 
transversais que decorrem da debilidade das respostas tipificadas após o final da 
escolaridade, pautada pela inclusão. Acresce, ainda, a dificuldade de pessoas adultas, 
com formação profissional concluída, acederem a um emprego ou outra resposta para 
pessoas com autonomia para realizar tarefas úteis, mas não precisam ou não querem 
um apoio institucionalizado. 
O GAPRIC pretende impulsionar a inclusão e participação cívica de pessoas em situação 
de exclusão, com envolvimento e co-responsabilização da comunidade. Tem por base 
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o planeamento centrado na pessoa, uma abordagem com filosofia humanista que 
disponibiliza a cada pessoa apoios, por si escolhidos, projetando-as para um futuro 
desejado. De setembro de 2016 a julho de 2018, 40 pessoas do concelho de Viseu, 
saíram de situações de isolamento social para uma inclusão nas suas comunidades. 
Foram ativadas parcerias da comunidade, nomeadamente cafés/pastelarias, 
equipamentos de saúde, creches, paróquias, Cineclubes, empresas de 
plantas/vestuário, equipamentos desportivos ou culturais. Cada participante escolheu 
atividades socioprofissionais/culturais/desportivas para participação efetiva, de 
acordo com os seus interesses, sonhos e aspirações. Estas experiências foram 
avaliadas, pelos participantes, como algo que os realiza, devolvendo-lhes sentido de 
pertença e dignidade e contribuindo para a sua qualidade de vida.  
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Resumo 
Existe um mercado de recrutamento que, apesar das especificidades, encerra em si um 
elevado potencial para as organizações. Consciencializar a sociedade, em geral, e as 
entidades empregadoras, em particular, torna-se necessário para dar notoriedade à 
oportunidade de empregabilidade de pessoas com deficiência.  
Urge incutir em Portugal a necessidade de promoção e implementação de medidas de 
apoio diferenciado e inclusivo para as pessoas que, apesar da sua especial condição, 
continuam aptas, ativas e procuram emprego. 
Apresentamos o projeto “Sou, consigo e faço” cujo foco é a promoção do trabalho para 
pessoas com deficiência. O projeto foi financiado pela Fundação Montepio – FACES e 
envolve três parceiros de Santarém: Associação Incluir; Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico e Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental.  
O projeto tem como principais objetivos: criar ferramentas interativas de 
conhecimento e aproximação ao verdadeiro e real mundo das capacidades das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho; divulgar, junto de associações de empresas e 
entidades do concelho de santarém e limítrofes, as ferramentas de facilitação do 
conhecimento e capacidades das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  
O principal produto deste projeto será uma plataforma inovadora que tem como foco 
principal a concepção de um processo de recrutamento inclusivo que seja transversal 
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a todas as empresas.  
O propósito a longo prazo é incluir potenciais colaboradores/as no mercado de 
trabalho, criando, para isso, um mecanismo que faz este mercado funcionar como um 
processo que permite às empresas sistematizar a contratação e a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho. 
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Apoio Pedagógico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Santarém.  
 
Filipa Camacho é licenciada em Sociologia do Trabalho pelo ISCTE, detentora de uma 
formação avançada em Gestão de projetos, no âmbito da dinamização de projetos 
comunitários EQUAL em 2007, pela Universidade Autónoma de Lisboa. Trabalha na 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de 
Santarém no Gabinete de projetos, onde propõe, coordena e dinamiza um conjunto de 
projetos no terreno. Tem desenvolvido algum trabalho ao nível de parcerias 
transnacionais através dos programas Erasmus+, em intercâmbios com vários países 
com pessoas com e sem deficiência. Trabalha também no Centro de Recursos de 
Santarém na integração profissional de pessoas com deficiência/incapacidade, no 
mercado de trabalho, financiado pelo IEFP, onde em cooperação com esta última 
entidade, facilita e faz mediação no apoio à colocação e acompanhamento pós-
colocação destes grupos. 
Participa sempre que convidada como júri de trabalhos finais em escolas e 
universidades próximas. 
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Título: Literacia Digital para o Mercado de Trabalho: uma formação no ensino 
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Resumo 
Cabe às instituições de ensino superior instituir políticas de inclusão, valorizando cada  
vez mais ações pautadas no respeito à diversidade. Presentemente, o acesso de jovens 
com necessidades educativas (NE) ao Ensino Superior apresenta-se como um dos 
aspetos mais desafiadores do sistema de educação inclusiva em Portugal. No ensino 
superior o apoio a estudantes com NE ainda apresenta algumas fragilidades, já que na 
passagem do ensino obrigatório para o ensino superior, perdem a estrutura de suporte 
posta à disposição pelo Ministério da Educação para o ensino básico e secundário, com 
anos de organização, de experiência e profissionais especializados.  
Apresentamos-vos uma formação não conferente de grau, adaptada do modelo que 
funciona há 12 anos na Universidade Autónoma de Madrid, em “Literacia Digital para 
o Mercado de Trabalho” que se destina a jovens com dificuldade intelectual e 
desenvolvimental com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É um 
programa inovador, por ser o primeiro modelo de formação de educação inclusiva em 
contexto de ensino superior para deficiência intelectual em Portugal, que visa o 
desenvolvimento pessoal, bem-estar e inclusão social e laboral a partir do ambiente 
educativo da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. 
A formação tem a duração de quatro semestres e os seus objetivos foram desenhados 
com o intuito dos/as estudantes serem capazes de: aplicar de forma autónoma os 
conceitos, teorias e princípios adquiridos na resolução de problemas e decisões, em 
novos ambientes de trabalho e/ou ambientes pouco familiares; adquirir compromissos 
sociolaborais potenciadores de um crescimento enquanto cidadãos/ãs plenos/as; 
responder às exigências e executar tarefas apropriadamente com a combinação de 
competências e de práticas cognitivas, de conhecimento, motivação, valores, atitudes e 
emoções; adquirir competências de utilização de literacia digital que permitam 
resolver problemas e realizar tarefas, usando diferentes ferramentas no contexto de 
trabalho; adquirir flexibilidade, compreendida como uma capacidade de adaptação à 
mudança e como um prelúdio para a capacidade crítica para analisar o trabalho em si; 
manter o entusiasmo para uma formação ao longo da vida; adquirir a formação 
necessária para concorrer a diferentes ofertas (adaptadas a pessoas com limitações 
intelectuais), de forma a obter um emprego; participar ativamente no ambiente 
universitário.  
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e que coordena, conta com distinções e prémios na área de conceção de recursos 
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Educação Pré-Escolar. Doutorada em Ciências da Educação e Licenciada em Psicologia, 
iniciou a sua formação e atividade profissional como Educadora de Infância em 1985, 
tendo as formações e projetos em que se envolveu desde o início da sua vida 
profissional um enfoque na educação de infância, na supervisão pedagógica e no 
desenvolvimento profissional. Reconhecida como especialista de reconhecida 
competência profissional, pelo Conselho Técnico Científico da Escola Superior de 
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Resumo 
Apresentamos um estudo exploratório sobre perspetivas e práticas de docentes de 
uma Instituição de Ensino Superior Púbico (IES) face à inclusão de estudantes com 
necessidades educativas no ensino superior, como um contributo para o 
desenvolvimento de uma cultura de verdadeira educação inclusiva e equitativa ao 
longo da vida. Participaram neste estudo exploratório de natureza quantitativa 54 
docentes de uma instituição de ensino superior politécnico. Utilizou-se como 
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instrumento de recolha de dados um inquérito por questionário adaptado do estudo 
“Da garantia de acesso à promoção do sucesso” (Centro de Investigação e Inovação em 
Educação, Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, 2017). Da análise 
estatística descritiva verificou-se que, apesar da existência de um regulamento de 
atribuição do estatuto do/a estudante com necessidades educativas nesta IES, urge 
uniformizar procedimentos, definir os mecanismos de referenciação e clarificar os 
mecanismos de avaliação e intervenção. Os/As docentes inquiridos estão 
sensibilizados para as questões da inclusão e a grande maioria considera que adotam 
atitudes inclusivas, embora manifestem dificuldades na sistematização dos 
procedimentos. Apontam, ainda, a necessidade de formação para que melhor possam 
adequar as suas práticas numa lógica de diferenciação pedagógica. Conclui-se que as 
IES deverão estar vinculadas à implementação de uma política de inclusão, 
comprometendo-se a eliminar os obstáculos ao sucesso pleno e à participação de todas 
as pessoas na vida académica, social e cultural.  
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Universidade Católica Portuguesa, Profissionalizada em ensino de Filosofia pela 
Universidade Católica Portuguesa. Frequentou o Curso de Filosofia para Crianças 
segundo o método de Lipman – Fundação Calouste Gulbenkian. Desempenhou funções 
de docência de Filosofia, Psicologia e áreas afins no ensino secundário. 
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