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Somos um Centro de Recursos TIC para a Educação Especial, sedeado na Escola Básica e 
Secundária do Cerco do Porto, do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, Porto. 

 
 
 
 

 

 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho 

“Artigo 17.º” 

Centros de recursos de tecnologias 

de informação e comunicação 

1 - Os centros de recursos de 

tecnologias de informação e 

comunicação (CRTIC) constituem a 

rede nacional de centros prescritores 

de produtos de apoio do Ministério da 

Educação, no âmbito do Sistema de 

Atribuição de Produtos de Apoio, nos 

termos estabelecidos no artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

42/2011, de 23 de março. 

2 - Os CRTIC procedem à avaliação 

das necessidades dos alunos, a 

pedido das escolas, para efeitos da 

atribuição de produtos de apoio de 

acesso ao currículo. 

3 - O acesso aos produtos de apoio 

constitui um direito dos alunos 

garantido pela Rede Nacional de 

CRTIC.” 

Foi lançada a 12.ª edição dos Desafios SeguraNet 

2018/2019. Tendo tido início no dia 1 de outubro, 

prolonga-se até 31 de maio de 2019.Esta edição destina-

se a todas as escolas, públicas e privadas, do ensino 

básico. 

 

 

Portaria n.º 192/2014 de 

26 de setembro 

Regula a criação e 

manutenção da base de 

dados de registo do Sistema 

de Atribuição de Produtos 

de Apoio. 

Para ver e reler: Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

 

 

Jornada CR TIC 

Como em anos anteriores, os CRTIC de todo o país 

reuniram-se numa sessão de trabalho, onde se fez 

um balanço global da atividade, se reflectiu sobre o 

novo Regime Jurídico da Educação Inclusiva e se 

apresentaram produtos de apoio de baixo custo 

produzidos e/ou mediados pelos CRTIC. 

Mapa de Abrangência do 

CRTIC PORTO 

Despacho n.º 9726/2018 

Cria uma equipa de coordenação 

nacional, coadjuvada por uma 

equipa técnica e por equipas 

regionais, com a missão de 

acompanhar, monitorizar e avaliar a 

aplicação do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, bem como do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, definindo ainda o âmbito 

territorial de intervenção das equipas 

regionais. 

ver ver 

mailto:crticporto@gmail.com
https://www.facebook.com/crtic.porto?sk=wall
https://crticporto.wixsite.com/portocrtic
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603884/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278876/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278876/details/normal?l=1
http://www.dge.mec.pt/noticias/lancamento-da-12a-edicao-dos-desafios-seguranet-20182019
http://www.dge.mec.pt/noticias/lancamento-da-12a-edicao-dos-desafios-seguranet-20182019
http://www.inr.pt/uploads/docs/legislacao/2014/Portaria%20N_192_de_2014.pdf
http://www.inr.pt/uploads/docs/legislacao/2014/Portaria%20N_192_de_2014.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116696215/details/maximized?serie=II&jp=true&at=c&print_preview=print-preview&dreId=116696198
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/2059.html
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

