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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

Despacho n.º 5291/2015 

Estabelece a rede nacional dos CR 

TIC para a Educação Especial como 

centros prescritores, as suas 

atribuições, constituição e 

competências da equipa, bem como a 

responsabilidade pela monitorização 

da atividade destes Centros. 

Decreto-Lei n.º 93/2009 

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2011, aprova o 

sistema de atribuição de produtos de apoio a 

pessoas com deficiência e a pessoas com 

incapacidade temporária. 

Simplex na 
Educação 

Programa de 

simplificação 

administrativa nas 

escolas no âmbito 

da iniciativa 

Simplex +. 

CR TIC 

Importa 

conhecer 

Para reler: 

Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ao fazer 10 

anos de vigência em Portugal (23 de Outubro de 2009). (versão acessível) 

Jornadas CRTIC 

Mais uma vez os CRTIC de todo o país 

se encontraram na DGE onde, para além 

de fazerem um balanço global, 

reflectiram sobre a sua atividade e 

partilharam experiências e soluções. 

Ensino à distância 

Foi publicada a Portaria n.º 359/2019 que regulamenta a modalidade de ensino a 

distância, prevista no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

Prestação Social para a 
Inclusão 

O que mudou no mês de outubro 

Portaria n.º 192/2014 

Regula a criação e manutenção da base de dados 

de registo do Sistema de Atribuição de Produtos 

de Apoio. 

Lei n.º 116/2019 

Faz a primeira alteração, por 

apreciação parlamentar, ao 

Decreto-Lei n.º 54/ 2018. 

 

A equipa do CRTIC 

Porto deseja a toda 

a comunidade 

educativa um ano 

escolar 2019/2020 

cheio de boas 

expectativas! 
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Portaria n.º 78/2015 

Aprova o modelo da ficha de 

prescrição de produtos de 

apoio, no âmbito do Sistema 

de Atribuição de Produtos de 

Apoio (SAPA) 
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