
SERVIÇO DE 

TECNOLOGIAS DE APOIO
3 ANOS DE EVIDÊNCIAS

OBJETIVOS PRINCIPAIS

Difusão do conhecimento, sobre tecnologias de apoio para a comunicação aumentativa e/ou alternativa e acesso à informação, pelas diferentes 
partes interessadas

Procura de soluções existentes no mercado, estudo das suas potencialidades e colaboração na sua melhoria.

Prestação de serviços de adaptação da tecnologia ao cliente, mediante solicitação e de acordo com a indicação da equipa técnica que acompanha 
o cliente.

ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

ACONSELHAMENTO E/OU AVALIAÇÕES CONJUNTAS

ESPAÇOS DE INFORMAÇÃO MENSAIS 

ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

Maior colaboração entre pais, professores e terapeutas; 

Maior domínio na utilização do software e conhecimento das suas 
potencialidades;

Maior independência na criação de menus de acordo com os con-
teúdos pedagógicos; atividades lúdico pedagógicas e ferramentas 
de trabalho para as diferentes áreas profissionais;

Maior consciência da importância de seguir as opções de persona-
lização definidas, como mais adequadas para o cliente, pela equipa 
terapêutica.

FAMÍLIA / OUTROS PROFISSIONAIS

EVIDÊNCIAS OBSERVADAS

FAMÍLIA / OUTROS PROFISSIONAIS

Mudança na forma de intervenção em Tecnologias de Apoio, refletin-
do-se nas estratégias utilizadas, na capacitação para informar clien-
tes efamílias e na identificação de potenciais utilizadores;

Maior diversidade de interfaces e softwares utilizados;

Solicitação de criação de teclados mais funcionais e mais adequados 
às necessidades do utilizador, assim como de criação de novas ferra-
mentas para as diferentes áreas de intervenção;

Mudança nos objetivos dos pedidos de aconselhamento e/ou avalia-
ção conjunta, sendo agora mais específicos e complexos.

Aconselhamento / avaliação conjunta

Adaptação de software

Adaptação de dispositivos 

Elaboração de quadros de comunicação 

Intervenção técnica / informática 

Formação para pais, professores, terapeutas, …

Coordenação de parcerias e projetos

Colaboração em projetos de investigação

Pesquisa de baixa e alta tecnologia

Gestão de equipamentos e espaços físicos

CLIENTE
Família 
Outros profissionais

PARCEIROS
OUTRAS ENTIDADES

EQUIPA TÉCNICA

Identificação de necessidades.

Avaliação das capacidades, fun-
cionalidade e fatores contextuais.

Identificação de potenciais uti-
lizadores

Identificação de necessidades 
formativas

SERVIÇO DE TECNOLOGIAS DE APOIO

Consolidar, aprofundar, partilhar, inovar…..
Um guião para o futuro

MODELO DE FUNCIONAMENTO
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