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Quatro escolas da Madeira receberam equipamentos informáticos da Fundação PT 
Quatro escolas da região têm agora equipamentos informáticos oferecidos no âmbito do projeto "Todos Podem 
Ler" da Fundação PT. Declarações de Graça Rebocho, diretora da Fundação Portugal Telecom e de Jorge Carvalho, 
secretário Regional de Educação. 
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http://videos.sapo.pt/sUFzabk35ga7korRl7kM


                                                                    
                                                                             DCC - Direção de Comunicação Corporativa e Marca 

Imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação PT e Direção Regional de Educação da Madeira levam 

tecnologias de acessibilidade à rede de bibliotecas das escolas 

do ensino básico 

16 de outubro de 2015 



 
16 de outubro de 2015 

 
                                                                         DCC - Direção de Comunicação Corporativa e Marca 

 



                                                                    
                                                                             DCC - Direção de Comunicação Corporativa e Marca 

Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação PT e Direção Regional de Educação da Madeira levam 

tecnologias de acessibilidade à rede de bibliotecas das escolas 

do ensino básico 

16 de outubro de 2015 



 
15 de outubro de 2015 

 
                                                                         DCC - Direção de Comunicação Corporativa e Marca 

 

Crianças com necessidades especiais recebem computadores e tablets 
Alunos de quatro escolas do Funchal beneficiam do programa da Fundação PT. Cerimónia decorre amanhã 

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participa amanhã, sexta-feira, 16 de Outubro), pelas 14h30, no 
Museu de Eletricidade - Casa da Luz, na cerimónia de entrega de Tecnologias de Acessibilidade, no âmbito do 
projecto 'Todos Podem Ler - Bibliotecas Inclusivas na RAM', com o apoio da Fundação PT. 

A cerimónia contará ainda com as presenças de Marco Gomes, director regional de Educação, Graça Rebocho, 
directora de Formação da Portugal Telecom, dos directores de quatro estabelecimentos de ensino, entre outros 
convidados. 

No âmbito deste protocolo serão instaladas soluções TIC para a acessibilidade em quatro bibliotecas escolares da 
Madeira, sendo que esta colaboração enquadra-se no programa de apoio da Fundação PT à rede nacional de 
Bibliotecas Escolares, que prevê apoiar a criação de Núcleos de Acessibilidade, com vista à inclusão de alunos com 
necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclo. 

Na Madeira, nesta primeira fase, serão abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE da Ribeira Brava 
(Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE da Visconde Cacongo (Funchal). 

Ao todo, 634 alunos passarão a usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e soluções TIC de 
acessibilidade, como o PT Grid 2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar, 
assegurados pela Fundação PT. 

Com estes sistemas, o protocolo garante a acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação de todos os 
estudantes com necessidades especiais. 

http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/544668-criancas-com-necessidades-especiais-recebem-
computadores-e-tablets  
  

 

  

http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/544668-criancas-com-necessidades-especiais-recebem-computadores-e-tablets
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/544668-criancas-com-necessidades-especiais-recebem-computadores-e-tablets
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Fundação PT apoia quatro escolas com Tecnologias de Acessibilidade 
Mais de 600 alunos passarão a usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e soluções TIC de 

acessibilidade, como o PT Grid 2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar. 

 

A Fundação PT procedeu, no início da tarde desta sexta-feira, à entrega de equipamentos informáticos e soluções 

de acessibilidade a quatro escolas da região, no âmbito do projeto «Todos Podem Ler - Bibliotecas inclusivas na 

RAM». Os equipamentos e as soluções referidas constituem poderosos instrumentos auxiliares para alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Na cerimónia, realizada no Museu de Eletricidade - Casa da Luz, Jorge Carvalho realçou a importância daquele 

momento. «Não só pelas funções que aqui represento, mas acima de tudo porque, sendo professor e tendo 

trabalhado de muito perto com gente muito especial, considero que ter uma atenção especial sobre estas pessoas. 

Ajudá-las a ultrapassar as suas limitações, é algo extraordinário.» 

O Secretário Regional de Educação agradeceu o apoio e a preocupação da Fundação PT para com as pessoas com 

necessidades educativas especiais. «Numa era dita digital e global como esta em que vivemos, estes equipamentos 

tecnológicos são fundamentais para tornarmos todos mais globais e inclusivos, pois proporcionam condições para 

que quem, por qualquer razão, possui limitações, seja elas quais forem, torne-se menos diferente e mais igual, 

podendo ligar-se ao mundo e aos outros.» 

O protocolo celebrado entre SER, através da DRE, e a Fundação PT prevê apoiar a criação de Núcleos de 

Acessibilidade, com vista à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclo. Nesta 

primeira fase, foram abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE da Ribeira Brava (Ribeira Brava), 

EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE da Visconde Cacongo (Funchal). Ao todo, 634 alunos passarão a 

usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e soluções TIC de acessibilidade, como o PT Grid 2, o PT 

Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar, assegurados pela Fundação PT. 

Com estes sistemas, o protocolo garante a acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação de todos os 

estudantes com necessidades especiais. Estas soluções TIC permitem que as bibliotecas fiquem dotadas de recursos 

promotores do acesso à leitura, e à utilização e produção de informação: livros acessíveis (e-books, audiolivros, 

livros em braille), sistemas de leitura, soluções de comunicação aumentativa, e outros produtos destinados ao 

acesso e utilização do PC.   

http://www.madeira.gov.pt/sre/Estrutura/SRE/ctl/Read/mid/1212/InformacaoId/10738/UnidadeOrganicaId/7  

http://www.madeira.gov.pt/sre/Estrutura/SRE/ctl/Read/mid/1212/InformacaoId/10738/UnidadeOrganicaId/7
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Fundação PT e Direção Regional de Educação da Madeira levam tecnologias de acessibilidade 

à rede de bibliotecas das escolas do ensino básico 

A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) e a Direção Regional de Educação da Madeira acabam de celebrar mais 
um protocolo, no âmbito do qual serão instaladas soluções TIC para a acessibilidade em quatro bibliotecas escolares 
da Madeira. Este protocolo enquadra-se no programa de apoio da Fundação PT à rede nacional de Bibliotecas 
Escolares, que prevê apoiar a criação de Núcleos de Acessibilidade, com vista à integração de alunos com 
necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos.   

Na Ilha da Madeira, serão nesta primeira fase abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE Ribeira 
Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde Cacongo (Funchal), ao todo, mais 
de 634 alunos irão passar a usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e soluções TIC de acessibilidade, 
como o PT Grid 2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar, assegurados 
pela Fundação PT. Com estes sistemas, o protocolo garante a acessibilidade às Tecnologias de Informação e 
Comunicação de todos os estudantes com necessidades especiais.  

Com estas soluções TIC, as bibliotecas ficam dotadas de recursos promotores do acesso à leitura, e à utilização e 
produção de informação: livros acessíveis (e-books, audiolivros, livros em braille), sistemas de leitura, soluções de 
comunicação aumentativa, e outros produtos destinados ao acesso e utilização do PC.   

Na qualidade de parceiro tecnológico, na área das TIC, da Secretaria Regional de Eduação da Madeira, a Fundação 
PT intervém diretamente no programa “Todos Podem Ler - Madeira”, para reforçar o seu contributo na integração 
social e escolar de todos, facultando, mais uma vez, os meios necessários à aprendizagem dos que têm 
necessidades especiais.      

O investimento da Fundação PT na comunidade escolar tem como premissa o respeito pelos valores das sociedades 
onde está inserida e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das condições de vida de 
todos, nomeadamente através de programas para inclusão social, escolar, digital e profissional, sustentados na 
acessibilidade, no conhecimento e no acesso facilitado às tecnologias de informação e comunicação.  

Saiba mais sobre soluções TIC de acessibilidade da Fundação PT em http://tio.e4.sl.pt 

 

 

 

http://tio.e4.sl.pt/
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Tecnologias de acessibilidade chegam à rede de bibliotecas das escolas do ensino básico da 
Madeira 

 

A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) e a Direcção Regional de Educação da Madeira celebraram mais um 
protocolo, no âmbito do qual serão instaladas soluções TIC para a acessibilidade em quatro bibliotecas escolares da 
Madeira. 

 Este protocolo enquadra-se no programa de apoio da Fundação PT à rede nacional de Bibliotecas Escolares, que 
prevê apoiar a criação de Núcleos de Acessibilidade, com vista à integração de alunos com necessidades educativas 
especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos. 

Na Ilha da Madeira, serão nesta primeira fase abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE Ribeira 
Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde Cacongo (Funchal), ao todo, mais 
de 634 alunos irão passar a usufruir de equipamentos informáticos e soluções TIC de acessibilidade, como o PT Grid 
2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar. 

Com estas soluções TIC, as bibliotecas ficam dotadas de recursos promotores do acesso à leitura, e à utilização e 
produção de informação: livros acessíveis (e-books, audiolivros, livros em braille), sistemas de leitura, soluções de 
comunicação aumentativa, e outros produtos destinados ao acesso e utilização do PC. 

Via Fundação PT. 

http://www.pcguia.pt/2015/10/tecnologias-de-acessibilidade-chegam-a-rede-de-bibliotecas-das-escolas-do-ensino-
basico-da-madeira/  

http://www.pcguia.pt/2015/10/tecnologias-de-acessibilidade-chegam-a-rede-de-bibliotecas-das-escolas-do-ensino-basico-da-madeira/
http://www.pcguia.pt/2015/10/tecnologias-de-acessibilidade-chegam-a-rede-de-bibliotecas-das-escolas-do-ensino-basico-da-madeira/
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Jorge Carvalho entrega ‘Tecnologias de Acessibilidade’ 

 

 O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participa esta sexta-feira (16 de outubro), pelas 14h30, no 

Museu de Eletricidade – Casa da Luz, na cerimónia de entrega de Tecnologias de Acessibilidade, no âmbito do 

projeto Todos Podem Ler – Bibliotecas inclusivas na RAM, com o apoio da Fundação PT. 

A cerimónia contará ainda com as presenças de Marco Gomes, diretor Regional de Educação, Graça Rebocho, 

diretora de Formação da Portugal Telecom, e dos diretores dos estabelecimentos de ensino, entre outros 

convidados. 

http://funchalnoticias.net/2015/10/15/jorge-carvalho-entrega-tecnologias-de-acessibilidade/  

http://funchalnoticias.net/2015/10/15/jorge-carvalho-entrega-tecnologias-de-acessibilidade/
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Destaque na Homepage do éPT! 
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Tecnologia PT potencia literacia digital na Madeira   
Soluções como o PT Grid 2 ou o PT Magic Keyboard estão a contribuir para disseminar o conhecimento e para 
promover a integração de alunos com necessidades educativas especiais, entre 1.º e o 3.º ciclos, no âmbito do 
projeto "Todos Podem Ler". 

Para quem não consegue utilizar os seus membros superiores para interagir com o computador, existe uma solução 
que promove o acesso mais fácil às aplicações de um computador vulgar, apenas com movimentos da cabeça ou do 
olhar. Chama-se PT Magic Keyboard e é umas das tecnologias que a Fundação PT disponibiliza em quatro bibliotecas 
escolares na Madeira. 

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Fundação PT e a Direção Regional de Educação da Madeira e prevê a 
instalação de soluções TIC para acessibilidade, numa primeira fase, nas bibliotecas das escolas EB1/PE do Lombo da 
Guiné (Calheta), EB1/PE Ribeira Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde 
Cacongo (Funchal). Ao todo, mais de 634 alunos vão poder usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e 
de várias soluções TIC de acessibilidade. 

"O nosso apoio no projeto “Todos Podem Ler” impacta diretamente em 
três áreas prioritárias de atuação da Fundação PT: a Educação, visando 
a aprendizagem e a obtenção de melhores resultados escolares dos 
alunos com necessidades educativas especiais; a Saúde, contribuindo 
para o bem-estar social e psicológico destes alunos; e a Acessibilidade 
Digital, uma vez que se trata de um conjunto de soluções tecnológicas 
que garantem o acesso às comunicações e potenciam a literacia 
digital", diz Graça Rebocho, diretora da Fundação PT.  

O protocolo celebrado no dia 16 de outubro enquadra-se no programa 
de apoio da Fundação PT à rede nacional de Bibliotecas Escolares (leia notícia éPT!), para a criação de Núcleos de 
Acessibilidade, com vista à integração de alunos com necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos.  

Saiba mais sobre soluções TIC de acessibilidade da Fundação PT 

http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2015/Pages/Madeira_Projeto_Todos_juntos_podemos_ler.aspx  

 

 

 

 

http://www.fundacao.telecom.pt/Home.aspx
http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2013/Pages/fundacao_rede_bibliotecas_escolares.aspx
http://tio.e4.sl.pt/
http://ept.telecom.pt/Empresa/EmFoco/Noticias/2015/Pages/Madeira_Projeto_Todos_juntos_podemos_ler.aspx
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Destaque Homepage do site da Portugal Telecom 

 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT  

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT
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Tecnologia PT potencia literacia digital na Madeira 
 

 

 
Soluções como o PT Grid 2 e o PT Magic Keyboard vão promover a integração de alunos com necessidades 
educativas especiais, entre o 1.º e 3.º ciclos. 

Para quem não consegue utilizar os seus membros superiores para interagir com o computador, existe uma solução 
que promove o acesso mais fácil às aplicações de um computador vulgar, apenas com movimentos da cabeça ou do 
olhar. Chama-se PT Magic Keyboard e é umas das tecnologias que a Fundação PT disponibiliza em quatro bibliotecas 
escolares da Madeira. 

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Fundação PT e a Direção Regional de Educação da Madeira e prevê a 
instalação de soluções TIC para acessibilidade, numa primeira fase, nas bibliotecas das escolas EB1/PE do Lombo da 
Guiné (Calheta), EB1/PE Ribeira Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde 
Cacongo (Funchal). Ao todo, mais de 634 alunos vão poder usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e 
de várias soluções TIC de acessibilidade. 

“O nosso apoio no projeto “Todos Podem Ler” impacta diretamente em três áreas prioritárias de atuação da 
Fundação PT: a Educação, visando a aprendizagem e a obtenção de melhores resultados escolares dos alunos com 
necessidades educativas especiais; a Saúde, contribuindo para o bem-estar social e psicológico destes alunos; e a 
Acessibilidade Digital, uma vez que se trata de um conjunto de soluções tecnológicas que garantem o acesso às 
comunicações e potenciam a literacia digital”, diz Graça Rebocho, diretora da Fundação PT. 

O protocolo celebrado no dia 16 de outubro enquadra-se no programa de apoio da Fundação PT à rede nacional de 
Bibliotecas Escolares, para a criação de Núcleos de Acessibilidade, com vista à integração de alunos com 
necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos. 

Saiba mais sobre soluções TIC de acessibilidade da Fundação PT 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/Destaques_2015/Projeto_Todos_
Podem+Ler.htm  

 

http://www.fundacao.telecom.pt/Home.aspx
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Acesso%C3%A0scomunica%C3%A7%C3%B5es/Solu%C3%A7%C3%B5esEspeciaisPT.aspx
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/Destaques_2015/Projeto_Todos_Podem+Ler.htm
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/Destaques_2015/Projeto_Todos_Podem+Ler.htm
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Projeto: Todos Podem Ler – Madeira 

A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) e a Direção Regional de Educação da Madeira acabam de celebrar mais 

um protocolo, no âmbito do qual serão instaladas soluções TIC para a acessibilidade em quatro bibliotecas escolares 

da Madeira. Este protocolo enquadra-se no programa de apoio da Fundação PT à rede nacional de Bibliotecas 

Escolares, que prevê apoiar a criação de Núcleos de Acessibilidade, com vista à integração de alunos com 

necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos. 

Na Ilha da Madeira, serão nesta primeira fase abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE Ribeira 
Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde Cacongo (Funchal), ao todo, mais 
de 634 alunos irão passar a usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) e soluções TIC de acessibilidade, 
como o PT Grid 2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de acesso e controlo pelo olhar, assegurados 
pela Fundação PT. Com estes sistemas, o protocolo garante a acessibilidade às Tecnologias de Informação e 
Comunicação de todos os estudantes com necessidades especiais. 

Com estas soluções TIC, as bibliotecas ficam dotadas de recursos promotores do acesso à leitura, e à utilização e 
produção de informação: livros acessíveis (e-books, audiolivros, livros em braille), sistemas de leitura, soluções de 
comunicação aumentativa, e outros produtos destinados ao acesso e utilização do PC. 

Na qualidade de parceiro tecnológico, na área das TIC, da Secretaria Regional de Educação da Madeira, a Fundação 
PT intervém diretamente no programa “Todos Podem Ler - Madeira”, para reforçar o seu contributo na integração 
social e escolar de todos, facultando, mais uma vez, os meios necessários à aprendizagem dos que têm 
necessidades especiais. 

O investimento da Fundação PT na comunidade escolar tem como premissa o respeito pelos valores das sociedades 
onde está inserida e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das condições de vida de 
todos, nomeadamente através de programas para inclusão social, escolar, digital e profissional, sustentados na 
acessibilidade, no conhecimento e no acesso facilitado às tecnologias de informação e comunicação. 

Saiba mais sobre soluções TIC de acessibilidade da Fundação PT em http://tio.e4.sl.PT 

 

 Fundação PT e Direção Regional de Educação da Madeira levam tecnologias de acessibilidade a rede de 
bibliotecas das escolas do ensino básico 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/press_releases/Fundacao+PT+e+Direcao+Re

gional+de+Educacao+da+Madeira+levam+tecnologias+de+acessibilidade+a+rede+de.htm 

  

http://tio.e4.sl.pt/
http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/CD2FB7BF-74A1-4345-861C-1759F91B0328/1473105/FundaoPTeDireoRegionaldeEducaodaMadeiralevamtecnol.pdf
http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/CD2FB7BF-74A1-4345-861C-1759F91B0328/1473105/FundaoPTeDireoRegionaldeEducaodaMadeiralevamtecnol.pdf
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/press_releases/Fundacao+PT+e+Direcao+Regional+de+Educacao+da+Madeira+levam+tecnologias+de+acessibilidade+a+rede+de.htm
http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/press_releases/Fundacao+PT+e+Direcao+Regional+de+Educacao+da+Madeira+levam+tecnologias+de+acessibilidade+a+rede+de.htm
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Projeto: Todos Podem Ler – Madeira 

Fundação PT e Direção Regional de Educação da 
Madeira levam tecnologias de acessibilidade à 
rede de bibliotecas das escolas do ensino básico  
 
Funchal, 16 de outubro de 2015 
 

 Fundação PT e Direção Regional de Educação da Madeira celebram um novo protocolo para 
instalar soluções tecnológicas de acessibilidade nas bibliotecas das escolas do ensino básico; 

 Equipamentos e sistemas de software chegam a mais de 634 alunos; 
 Promoção do projeto “Todos Podem Ler - Madeira”.  

 
A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) e a Direção Regional de Educação da Madeira acabam de 

celebrar mais um protocolo, no âmbito do qual serão instaladas soluções TIC para a acessibilidade em 

quatro bibliotecas escolares da Madeira. Este protocolo enquadra-se no programa de apoio da Fundação 

PT à rede nacional de Bibliotecas Escolares, que prevê apoiar a criação de Núcleos de Acessibilidade, com 

vista à integração de alunos com necessidades educativas especiais entre o 1.º e o 3.º ciclos.  

 

Na Ilha da Madeira, serão nesta primeira fase abrangidas as EB1/PE do Lombo da Guiné (Calheta), EB1/PE 

Ribeira Brava (Ribeira Brava), EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Funchal) e EB1/PE Visconde Cacongo 

(Funchal), ao todo, mais de 634 alunos irão passar a usufruir de equipamentos informáticos (PCs e tablets) 

e soluções TIC de acessibilidade, como o PT Grid 2, o PT Magic Keyboard, a linha braille e uma câmara de 

acesso e controlo pelo olhar, assegurados pela Fundação PT. Com estes sistemas, o protocolo garante a 

acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação de todos os estudantes com necessidades 

especiais. 

 

Com estas soluções TIC, as bibliotecas ficam dotadas de recursos promotores do acesso à leitura, e à 

utilização e produção de informação: livros acessíveis (e-books, audiolivros, livros em braille), sistemas de 

leitura, soluções de comunicação aumentativa, e outros produtos destinados ao acesso e utilização do PC.  

 

Na qualidade de parceiro tecnológico, na área das TIC, da Secretaria Regional de Eduação da Madeira, a 

Fundação PT intervém diretamente no programa “Todos Podem Ler - Madeira”, para reforçar o seu 

contributo na integração social e escolar de todos, facultando, mais uma vez, os meios necessários à 

aprendizagem dos que têm necessidades especiais.  
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O investimento da Fundação PT na comunidade escolar tem como premissa o respeito pelos valores das 

sociedades onde está inserida e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das 

condições de vida de todos, nomeadamente através de programas para inclusão social, escolar, digital e 

profissional, sustentados na acessibilidade, no conhecimento e no acesso facilitado às tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

Saiba mais sobre soluções TIC de acessibilidade da Fundação PT em http://tio.e4.sl.pt 

 

Sobre a Fundação PT  

A Fundação PT, instituição privada sem fins lucrativos e com estatuto de utilidade pública, tem por objeto 

exprimir e concretizar o compromisso de intervenção social e apoio ao desenvolvimento da PT Portugal, 

promovendo e apoiando projetos, iniciativas e atividades que contribuam para o desenvolvimento da 

sociedade de informação e o combate à infoexclusão, bem como para o desenvolvimento dos usos sociais 

das tecnologias de informação e comunicação e a promoção da inovação e do desenvolvimento. 
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