
Legislação sobre 
atribuição de Produtos de 
Apoio 

O Decreto -Lei n.º 93/2009, de 16 de 
abril, estabelece, no artigo 7.º, que as 
entidades prescritoras dos produtos 
de apoio são definidas por despacho 
dos respetivos membros do Governo 
que as tutelam. Foi alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 42/2011, de 23 de 
março, que criou o Sistema de 
Atribuição de Produtos de Apoio 
(SAPA), que pretende assegurar a 
atribuição de produtos de apoio às 
pessoas com deficiências e com 
incapacidades, de natureza 
permanente ou temporária, 
concretizando uma política global, 
integrada e transversal, de forma a 
compensar e a atenuar as suas 
limitações na atividade e restrições na 
participação. 

A Portaria n.º 192/2014, de 26 de 
setembro, regula a criação e 
manutenção da Base de Dados de 
Registo SAPA, bem como a 
prescrição dos produtos de apoio, 
com o objetivo de garantir a eficácia 
do sistema, a operacionalidade e a 
eficiência dos mecanismos do SAPA, 
promovendo uma aplicação criteriosa 
do mesmo. 

A Portaria n.º 78/2015, de 17 de 
março, aprova o modelo da ficha de 
prescrição de produtos de apoio no 
âmbito do SAPA. 

O Despacho n.º 5291/2015, de 21 de 
maio, estabelece a rede nacional de 
CRTIC como centros prescritores de 
produtos de apoio do Ministério da 
Educação e Ciência no âmbito do 
SAPA, devendo estas entidades ser 
contactadas para a avaliação de 
alunos com necessidades educativas 
especiais, a fim de garantir a inclusão 
educativa destes alunos e o 
consequente acesso aos produtos de 
apoio. 

O Despacho n.º 7225/2015, de 1 de 
julho, define os procedimentos gerais 
das entidades prescritoras e 
financiadoras de produtos de apoio, 
no âmbito do sistema SAPA. 
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Somos um Centro de Recursos TIC para a Educação Especial, sedeado na escola Básica e 

Secundária do Cerco, do Agrupamento de Escolas do Cerco e situado na cidade do Porto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipa CRTIC 

A equipa de dinamização do CRTIC Porto é 
composta por 3 docentes do QA. Duas do 
grupo de docência da educação especial e 
uma, a tempo parcial, de informática. 

Atribuições CRTIC  
 

 Avaliação dos alunos com NEE, de 
caráter permanente, para efeitos de 
utilização de produtos e tecnologias de 
apoio para as aprendizagens até à 
conclusão da escolaridade obrigatória; 
 Registo dos produtos de apoio na 
BDR/SAPA com a aplicação do modelo da 
ficha de prescrição; 
 Prestação de serviços de informação / 
formação e aconselhamento, para a 
utilização dos produtos de apoio; 
 Promoção de sessões públicas no 
âmbito das NEE; 
 Criação de parcerias. 

Avaliações 

-O Agrupamento de Escolas/Escola 
solicita em documento próprio do CRTIC 
uma avaliação das necessidades do aluno 
nesta área - o pedido de avaliação pode 
ser solicitado ao CRTIC via email 
(crticporto@gmail.com) ou na página do 
CRTIC; 
-O agendamento das avaliações decorre 
por mútuo acordo, consoante a 
disponibilidade do CRTIC, escola, família, 
terapeutas... 
-A participação nas avaliações é 
articulada com o docente de educação 
especial que acompanha o aluno, com o 
encarregado de educação, 
técnico/terapeuta que, eventualmente, o 
apoie, e sempre que possível, com o 
professor titular de turma/DT; 
-Após a avaliação, o CRTIC elabora um 
relatório que envia para a 
escola/professor do aluno. 

O CRTIC Porto abrange sete Concelhos do 

distrito do Porto: Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Paredes, Porto, Valongo e Vila 
Nova de Gaia. 
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