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Formação “Atendimento a pessoas com 
necessidades específicas”
Datas: 12 (online, 14h-17h00), 13 e 14 de 
abril 2023 (presencial, 9h30-12h30 e 
14h-17h00)
Formadores: Maria Vlachou, Isabel Bar-
ciela, Raquel Corval, Ângelo Costa, Ana 
Isabel Coutinho Cunha da Silva, Magda 
Malheiro
Nº máximo de participantes: 25
Formato: online e presencial

O contacto e interação com pessoas 
com necessidades especiais - visitan-
tes, espectadores, artistas, colegas - cria 
muitas vezes algum desconforto. Como 
tratá-los? Como chamá-los? Oferecer 
ajuda? Como e quando? Quais as suas 
necessidades específicas? De que for-
ma podemos promover a inclusão? Es-
tas são algumas das questões que, 
quando não abordadas, criam barreiras 
ao atendimento e às relações profissio-
nais e pessoais. Este curso irá procurar 
desmistificar algumas situações e a aju-
dar a entender melhor outras, promoven-
do uma relação descontraída e mais na-
tural entre quem tem e que não tem (para 
já...) necessidades especiais, assim como 
um atendimento mais adequado.

Módulo 1: Introdução (online)
12 de abril, 14h00-17h00

1.  O conceito de deficiência / incapaci-
dade / necessidades específicas

2. O modelo médico e social da defi-
ciência

3. O acesso à participação cultural

Maria Vlachou é consultora em Gestão 
e Comunicação Cultural. Membro fun-
dador e Directora Executiva da asso-
ciação Acesso Cultura. Autora do blog 
Musing on Culture, onde escreve sobre 
cultura, gestão e comunicação cultu-
ral, públicos, acesso. Gestora da pági-
na de Facebook Museum texts / Textos 
em Museus e co-gestora do blog Mu-
seums and Migration. Participou no pro-

jecto europeu RESHAPE – Reflect, Sha-
re, Practice, Experiment, sendo membro 
do grupo “Arts and Citizenship”. Mem-
bro do Conselho Consultivo do Solidarity 
in Action Network. Autora dos livros Mu-
sing on Culture: Management, Communi-
cations and our Relationship with People 
(Ed. Bypass, 2010) e O que temos a ver 
com isto? O papel político das organiza-
ções culturais (Ed. Tigre de Papel e Bua-
la, 2022). Foi Directora de Comunicação 
do São Luiz Teatro Municipal (2006-2012) 
e Responsável de Comunicação do Pa-
vilhão do Conhecimento – Ciência Viva 
(2001-2006). Membro dos corpos geren-
tes do ICOM Portugal (2005-2014) e edi-
tora do seu boletim. Fellow e membro 
do ISPA – International Society for the Per-
forming Arts (2018, 2020). Alumna do De-
Vos Institute of Arts Management at the 
Kennedy Center for the Performing Arts 
(Washington, 2011-2013); Mestre em Mu-
seologia pela University College London 
(1994); Licenciada em História e Arqueo-
logia (Universidade de Ioannina, 1992).

Módulo 2: Deficiência visual
13 de abril, 9h30-12h30

1. A natureza da deficiência visual

2. A interação com pessoas com defi-
ciência visual

3. Como guiar uma pessoa com defi-
ciência visual dentro do teatro

Isabel Barciela, Licenciada em Psico-
logia pela Universidade do Porto e com 
uma pós-graduação em Gestão da Diver-
sidade e Comunidades de Prática pelo 
ISCTE. Desde 2002, desenvolve a sua ati-
vidade em projetos de intervenção social, 
nomeadamente no âmbito do Programa 
de Apoio à Implementação da Rede So-
cial e do Programa Escolhas. Diretora 
técnica da Associação Íris Inclusiva des-
de 2012. 

https://acessocultura.org
http://musingonculture-pt.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/museumtexts/
https://www.facebook.com/groups/museumtexts/
https://museumsandmigration.wordpress.com/
https://museumsandmigration.wordpress.com/


Magda Malheiro, é Mestre em Psicolo-
gia da Educação pela Universidade do Mi-
nho. Desde 2014, desenvolve a sua ativida-
de na Íris Inclusiva, com funções nas áreas 
da Psicologia e da Orientação e Mobilidade.

Módulo: Neurodivergência
13 de abril, 14h00-17h00

1. Conceitos-chave ao nível da Deficiência 
Intelectual e do Desenvolvimento (DID)

2. Implicações da deficiência na funcionali-
dade da pessoa

3. Barreiras à mobilidade e de acesso à in-
formação

4. Condições de acessibilidade propícias 
à pessoa com Deficiência Intelectual 
e do Desenvolvimento, nomeadamente 
ao nível social e identitário

5. Conhecimentos básicos relacionados 
com os conceitos de comunicação ver-
bal e não-verbal

6. A importância da comunicação Aumen-
tativa/alternativa

7. Sistemas aumentativos de comunicação

Raquel Corval é licenciada em Psicologia 
e doutoranda em Psicologia Aplicada (Uni-
versidade do Minho). Atualmente, desen-
volve o seu trabalho como investigadora 
num projeto de promoção da qualidade 
das práticas pedagógicas em contextos 
educativos, complementado com prática 
clínica no âmbito das perturbações do neu-
rodesenvolvimento, nomeadamente, a per-
turbação do espetro do autismo. É co-autora 
de vários artigos publicados em revistas in-
ternacionais.

Módulo 4: Público Surdo
14 de abril, 9h30-12h30

1. Cultura Surda

2. Mitos em relação à Comunidade Surda

3. Importância da Língua Gestual Portugue-
sa para a Comunidade Surda

4. Aprendizagem de alguns gestos mais sig-
nificativos na comunicação com Surdos

Ângelo Costa leciona de Língua Gestual Por-
tuguesa e é formador em várias áreas rela-
cionadas com a Informática e os Multimédia. 
É licenciado em Língua Gestual Portuguesa 
– Ramo de Lecionação da Língua Gestual 
Portuguesa, pela Escola Superior de Edu-
cação de Coimbra. Fez, ainda, o 1.º ano do 
Mestrado de Ciências da Educação – Domí-
nio de Educação e Surdez, Bilinguismo e Lín-
gua Gestual – na Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto. Em 2018-2019 fez o Curso de Pro-
fissionalização em Serviço – Grupo 360 - Lín-
gua Gestual na Universidade Aberta. 

Módulo 5: Mobilidade condicionada
14 de Abril, 14h-17h00

1. Abordagem sobre Diversidade e Altera-
ções da Funcionalidade 

2. Apoios específicos a prestar à pessoa 
com alterações da mobilidade 

2.1. Como apoiar utilizadores de cadei-
ras de rodas

2.2. Como apoiar nos processos 
de transferências

Ana Isabel Coutinho Cunha da Silva, Tera-
peuta Ocupacional, é licenciada pela Escola 
Superior de Saúde de Alcoitão. Exerce fun-
ções na Associação de Paralisia Cerebral 
de Viana do Castelo desde outubro de 2005, 
atualmente como Diretora Técnica do Centro 
de Atividades e Capacitação para a Inclusão. 
É pós-graduada em Integração Sensorial 
e em Tratamento do Neurodesenvolvimento 
e Mestre em Cuidados Paliativos pela Escola 
Superior de Saúde de Viana do Castelo. Co-
laborou com a Escola Superior de Educação 
de Viana do Castelo na formação de docen-
tes de educação especial na área da Multi-
deficiência e Produtos de Apoio. É forma-
dora de cursos de Educação e Formação 
de Adultos na área da Geriatria e de Serviços 
de Apoio a Crianças e Jovens.
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