
 

 
 

 
 

Projetos de cooperação em Cabo Verde e no Brasil 
 

Politécnico de Leiria promove inclusão além-fronteiras 
 

O Politécnico de Leiria está a promover as boas práticas para a inclusão social além-fronteiras, através da 

equipa do Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) da Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria, que está em Cabo Verde. 

Célia Sousa, coordenadora do CRID, considerado um modelo de boas páticas internacional no que toca a 

inclusão, sendo-lhe reconhecido um know-how e trabalho feito únicos a favor da sociedade, está em Cabo 

Verde como consultora do governo cabo-verdiano, a dar formação a docentes, em tecnologias de apoio na 

educação inclusiva, no âmbito de um projeto para a inclusão e acessibilidade financiado pelas Nações Unidas. 

O CRID, representado por Célia Sousa e Luís Vicente, participará ainda como orador convidado na 1ª 

Conferência Internacional para a Inclusão “A deficiência no centro da atenção”, organizada pelo governo cabo-

verdiano e pela Associação Colmeia – Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades 

Especiais - com a qual o Politécnico de Leiria tem protoloco de cooperação desde 2016 -, dando apoio na 

elaboração da documentação em braille e às pessoas cegas que participarão na conferência. 

No Brasil, no VI Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural que decorrerá no Rio de Janeiro, a 

coordenadora do CRID, Célia Sousa, e Carla Freire, coordenadora no mestrado em Comunicação Acessível 

da ESECS, participarão como oradoras convidadas, a convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Leiria, 8 de novembro de 2018 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 
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