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Descrição da implementação da prática:  

O Grupo para os Estudantes com Necessidades Educativas Especiais do Técnico Lisboa – GENEE foi criado e 
implementado pela responsável pelo Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark) em 2017/18. O GENEE 
tem como objetivos principais a promoção e desenvolvimento de apoio aos Estudantes Necessidades 
Educativas Especiais (ENEE). Este grupo tem como missão contribuir para um Técnico universal de todos e 
para todos e é regido pelos valores: igualdade de direitos e oportunidades. O GENEE tem como objetivos 
principais: 1) regulamentação, 2) acessibilidade física e tecnológica, 3) integração e acolhimento, 4) projetos 

de investigação, e 5) empregabilidade. O grupo reúne-se mensalmente, de forma alternada entre os campi 

Alameda e Taguspark, com realização de atas e partilha documentos numa drive – ver 
https://drive.google.com/drive/folders/1LHXSmGHddzLUSlbef13g0gtfYonqatOV?usp=sharing 

Até à data realizaram-se as seguintes ações que suportam os objetivos gerais do GENEE:   
Orçamento participativo – 2017 (Aquisição de Portas elétricas para o campus do Taguspark). 
Inquérito Técnico Inclusivo - Identificação do conhecimento, das práticas e das necessidades dos docentes 
do Técnico Lisboa em relação às Necessidades Educativas Especiais no Ensino Superior – 2018 (ver anexo 1) 
OpenEya/Fotos aulas – Implementação do programa para captação fotográfica e de vídeo para estudantes 
NEE, no anfiteatro A5 do campus Taguspark - 2018 
Uniformização de procedimentos – entre os serviços dos campi Alameda e Taguspark, tais como: 
questionário para estudantes NEE (bilingue PT/EN), lançamento dos apoios dos ENEE no Fénix, tabela 
conjunta dos ENEE existentes no IST, abertura de processos e documentos solicitados, estatuto de doença 
crónica e/ou permanente ser atribuído uma única vez, lançamento dos apoios já existentes antes do inicio 
do semestre - 2019 
Poster e Panfletos informativos bilingues (Mobilidade/Inclusão/Apoios) – 2019 (ver anexo 2) 
Alteração do Regulamento para ENEE (DR nº 170/2019) -  2019 (ver anexo 3) 
Acordo com o Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI - Almada) – para formação de assistentes 
pessoais para apoio a estudantes do IST (em particular Taguspark) - 2019 Acordo com Câmara Municipal de 
Oeiras – para transporte adaptado do campus do Taguspark para centros de reabilitação – 2020 
Os recursos usados são a título de exemplo: salas de reunião, shuttle, drive e o software OpenEya. Recursos 
Humanos (por ordem de chegada ao Grupo): Carla Boura - NAPE-TP, Hugo Nicolau – DEI, Ana Moura Santos 
– CP, Carolina Ferreira - NAPE-AL, Cristina David – AG, Lídia Silva – AG, Rita Whal – NDA, Isabel Gonçalves – 
NDA, Henrique Vinagre - LEIC-TP, Patrícia Simões – NDA, Ana Marques – NAPE, Alano Silva - Mestrado 
Aeroespacial.  

Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos 
previstos, incluindo as alterações introduzidas durante a 
execução da prática 

Desde o início da constituição do GENEE que se desenvolveram várias ações que permitiram cumprir os 
objetivos propostos, sendo alguns deles objetivos de curto (Alteração do Regulamento para ENEE, panfletos 
informativos bilingues, uniformização de procedimentos) e outros de médio/longo prazo (Estudo Técnico 
Inclusivo). Outras ações importantes, como implementação do software OpenEya, acordo transporte 
adaptado e CAVI, trazem também contributos para objetivos a médio prazo.  Estão a decorrer, para 
cumprimento de objetivos a médio/longo prazo as seguintes ações: Diários Aumentados Digitalmente (tese 
de mestrado que visa a monitorização da qualidade de vida alguns estudantes que usufruem de 
apoio/acompanhamento através dos serviços – teremos os resultados em Junho); Ensinar a Ensinar (projeto 
que visa a construção de pequenos vídeos informativos e tutoriais sobre as várias necessidades – estão 
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neste momento em construção 3 vídeos sobre Asperger, Distrofia Muscular e Hiperatividade, estando 
prevista a sua primeira apresentação a 17 de novembro de 2020, num evento na área da Informação da 
Rede NEE da Ulisboa), Bibliotecas Acessíveis: reunião de arranque do projeto no dia 13/03 com a presença 
da Luísa Coheur (CG-TP), Isabel Marcos (Biblioteca Complexo Interdisciplinar) e Silvia Di Salvatore (Técnico 
Sustentável).  
O trabalho realizado até ao momento tem contribuído para o desenvolvimento da perceção da importância 

de ações na área NEE no Instituto Superior Técnico, contribuindo para o desenvolvimento de projetos que 

têm como objetivo incentivar e unificar esforços da comunidade Técnico (alunos, funcionários não docentes 

e docentes) que visem a melhoria das condições de vida no IST e que promovam a igualdade de direitos e 

oportunidades.  

Avaliação e Monitorização  

Desde a sua implementação o GENEE tem sido avaliado e monitorizado de forma sistemática através de 
relatório anual de atividades (de cariz interno e inserido no *relatório anual do NAPE-TP, desde 2018. Este 
ano irá realizar-se o 1º relatório anual do GENEE como grupo) onde se enumeram as ações e projetos 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento. Para além destes relatórios, desenvolveu-se o Inquérito Técnico 
Inclusivo que teve como público alvo todos os docentes do Técnico e do qual se obtiveram 101 respostas, 
resultando num documento constituído por apresentação de resultados, análise de dados e conclusões. 
Este documento teve como objetivo o desenvolvimento de um estudo mais aprofundado nesta área, 
tentando delinear as próximas ações e um possível caminho futuro; e um questionário de satisfação anual 
distribuído a todos os estudantes ENEE do qual se obtiveram 29 respostas de um universo de 99 alunos com 
estatuto NEE. Este questionário foi divido em duas partes, uma primeira parte com a caracterização geral 
da população e dos apoios existentes no IST e uma segunda parte com a mesma caracterização por campus 
(Alameda e Taguspark). O Focus Group (a metodologia consiste em reunir um grupo de pessoas aleatório e 
colocá-las a debater os objetivos, sendo esta sessão assistida e gravada em de vídeo) será realizado 
anualmente e terá inicio no final de 2020. Como consequência destas ações de monitorização resultaram 
os projetos Diários Aumentados Digitalmente, Ensinar a Ensinar e Bibliotecas Acessíveis.  

 

 

 

 

 

Carácter Inovador e Transferibilidade  

Foi o primeiro Grupo deste cariz no Técnico Lisboa. Foi inspirado na Rede NEE da Universidade de Lisboa e 
juntou vários serviços, colegas discentes,  
docentes e alunos para o desenvolvimento da qualidade de vida dos ENEE nos campi. A motivação do grupo 
está assente na sua missão e valores tendo todo o trabalho realizado até agora sido um extra aos objetivos 
específicos de cada uma das pessoas aqui representada. Iniciando-se uma cultura de sensibilização da 
comunidade académica e serviços académicos em relação a esta área.  

Com a integração de ENEE na constituição do GENEE abriu-se a porta para os principais atores do projeto 
terem uma participação ativa nas mudanças necessárias, bem como a uniformização dos procedimentos 
nos campi Alameda e Taguspark. Com uma constituição ainda de funcionários docentes e discentes, o 
GENEE permite atuar sobre diferentes serviços e vertentes numa área que promove a qualidade do ensino 
e bem-estar dos ENEE na Instituição, bem como a criação de oportunidades para outros alunos, docentes e 
funcionários. Futuramente o GENEE espera poder estender a sua ação a funcionários e atuar ao nível de 
toda a comunidade IST. 

Ao nível da sustentabilidade, neste momento o GENEE está a analisar procedimentos que permitam a sua 
formalização no contexto da Instituição.  

Transferibilidade – Este grupo, bem como as boas práticas que promove, através do Ensinar e Ensinar, já 
está integrado na rede ENEE da ULisboa. O trabalho desenvolvido e a desenvolver pode ser replicado em 

 
GENEE   

Avaliação/Monitorização  Ano  
Número de 
participantes 

Inquérito Técnico Inclusivo  2018 101 

Questionário Estudantes NEE   2019 29 

Relatório Anual   2020 * 

Focus Group   2020   



qualquer universidade, empresa e/ou associação e em qualquer país – sendo o seu modelo extremamente 
abrangente. Dando como exemplo o Inquérito Técnico Inclusivo realizado aos Docentes, que foi enviado 
para a Rede NEE e na sequência do qual houve uma declaração de intenção de todas as Universidades 
adotarem o mesmo formato de questionário (o ISEG foi uma das Instituições que adotou este formato de 
questionário, no âmbito do seu observatório pedagógico). 

Num exercício de Benchmarking a ter em conta a importância da divulgação do GENEE através da rede de 
comunicação institucional, a criação de um espaço de debate e partilha de experiências idênticas entre 
várias entidades (de modo a criarem-se novas soluções e/ou métodos), através de congressos, seminários 
e workshops nesta área. A realização de parcerias com Associações e empresas que tenham projetos nesta 
área. A abertura por parte das universidades e/ou empresas para o desenvolvimento de projetos 
inovadores (principalmente na área da tecnologia) em prol das Necessidades Educativas Especiais.  

 

Tipo de Autorização de divulgação da Prática na página do 
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