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Em Destaque...

 Onda Ogima 

A “Onda OGIMA” é uma inicia-
tiva do Instituto de Segurança 
Social, IP-RAM, no âmbito das 
comemorações do dia inter-
nacional para a eliminação da 
violência contra as mulheres, 
com o propósito de criar um 
Mural Digital que contribua 
para a prevenção da violên-
cia doméstica e promoção de 
uma nova cultura sobre as 
relações de intimidade, base-
ada no respeito por si e pelo 
outro. 
Trata-se de um enorme pai-
nel unificado onde, numa 
linguagem de histórias em 
quadradinhos, os jovens ensi-
nam e reclamam para o nos-
so tempo relações tipo Ogima 
(ogima=amigo) e denunciam  
ou repudiam qualquer uso de 
violência nas relações inter-
pessoais, sobretudo nas rela-
ções íntimas. Este painel que 
pode ser apresentado sob a 
forma de vídeo, foto, dese-
nho, cartaz ou texto. 

O Ogima (Amigo) é já um mo-
vimento dinâmico de apelo à 
Amizade na RAM, numa mani-
festação de clara rejeição da 
violência nas relações inter-
pessoais. 
A “Onda Ogima” é uma opor-
tunidade dada às crianças e 
jovens de contribuir ativa-
mente com a expressão do 
seu pensar e do seu sentir 
para este movimento e desta 
forma promover uma cultura 
de respeito pela dignidade da 
pessoa, onde a violência não 
tem lugar. 

Mais informações em: 
http://violenciadomestica.
gov-madeira.pt/ogima/

Seminário 
Tecnologias e Acessibilidades
Dias 14 e 15 março na UMa

A Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA) está a organizar um 
seminário no âmbito do projeto PCT-MAC PI Especial, que irá ter lugar nos 
próximos dias 14 e 15 de março na Universidade da Madeira, no Funchal.
Neste seminário estarão presentes o Eng. Francisco Godinho do CERTIC - 
Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade, da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, o Eng. Luís Figueiredo do Instituto Politécnico 
da Guarda, responsável pelo desenvolvimento do projeto MagicKey, bem 
como o Dr. Enrique Ramos, do Ayuntamiento de Candelaria, que apresentará 
os resultados do PI Especial de Tenerife. 
Na sequência da colaboração com a Direção Regional de Educação, será 
realizada uma apresentação pela Dra. Graça Faria sobre “Tecnologias 
Adaptadas na Educação na RAM”, assim como uma exposição sobre 
Tecnologias para Pessoas com Necessidades Especiais, dinamizada pela 
equipa da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas que decorrerá numa 
sala contígua durante o evento no Funchal.
Segundo a APCA, no programa a apresentar destacam-se as soluções 
MagicKey desenvolvidas de forma inovadora pelo Instituto Politécnico da 
Guarda (que concebeu entre outras a Magic Wheelchair, a cadeira de rodas 
movida por sensores controlados pelo olhar humano), bem como alguns dos 
produtos desenvolvidos no âmbito do projecto PI ESPECIAL e com aplicação 
para pessoas com necessidades especiais.
O projeto PI ESPECIAL, aprovado no âmbito do programa PCTMAC, tem 
por objetivo principal a apresentação de novas soluções criadas no seio da 
UE que interliguem as Tecnologias de Informação e as Indústrias Criativas 
para as pessoas com necessidades especiais. Este projeto tem como chefe 
de fila a Universidade da Madeira e como parceiros a APCA, a ADCA e o 
Ayuntamiento de Candelaria, na Ilha de Tenerife. O projeto encontra-se 
na fase final e este seminário coincide com o culminar dos trabalhos nas 
regiões da Madeira e dos Açores.

Para mais informações: http://www.apca-madeira.org/wordpress/?p=676

Fotografias do Projeto “Comunicar Sem Barreiras”, da DAAT/DRE e AAPNEM
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

Serviços disponibilizados pela 

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

A DAAT realizou uma ação de sensibilização, no dia 2 de fevereiro, sob o tema “Livros 
e Atividades em Formatos Acessíveis”, a convite da Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco. 
Esta ação inseriu-se no estudo e pesquisa sobre a temática da Violência Doméstica, 
então desenvolvida pelos alunos de 8.º ano (PCA). O objetivo foi divulgar e 
sensibilizar os alunos e docentes da referida escola para a existência de livros e 
atividades adaptados em diversos formatos, nomeadamente o Braille, o relevo, negro 
ampliado, áudio e SPC, bem como demonstrar a importância da disponibilização de 
livros e atividades em formatos acessíveis para os alunos com NE, infelizmente, 
também sujeitos à violência. Nesse contexto, a apresentação da obra “Ogima, O 
Viajante do Espaço no Planeta dos BMQ”  proporcionou-se, por ser uma história 
que aborda esta temática, numa manifestação de clara rejeição da violência. 
Os cerca de 18 alunos e respetivos professores puderam assistir à história, 
apresentada em formatos áudio e SPC, realizaram atividades multimédia sobre a 
violência doméstica, nomeadamente sequências, sopa de letras, quizz, que integram 
o DVD multimédia da obra apresentada, criado pela DAAT e disponíveis online 
em http://www02.madeira-edu.pt/dre/Tecnologias_Adaptadas/tabid/375/ctl/
Read/mid/1387/InformacaoId/2453/UnidadeOrganicaId/5/Default.aspx 
Todos tiveram a possibilidade de, por um lado, manusear os livros e entrar em 
contato direto com os diversos formatos e tomar consciência de que todos podem 
ter acesso à informação, aos manuais, às atividades e, por outro, cultivar as boas 
relações interpessoais e o respeito pelo outro.

Sensibilização: Livros e Atividades em Formatos Acessíveis


