
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

março 2021 



Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2020 

2 
 

 
 
 

 

Índice 

 
Introdução .............................................................................................................................................. 3 

1. A Associação ....................................................................................................................................... 4 

2. Mobilidade Estatutária ........................................................................................................................ 5 

3. Atividade desenvolvida em 2020 ......................................................................................................... 5 

4. Representação da Pin-ANDEE noutros eventos .................................................................................... 7 

5. Centro de Formação: Atividade desenvolvida ....................................................................................... 7 

6. Revista Educação Inclusiva ................................................................................................................ 12 

7. Newsletter ........................................................................................................................................ 14 

8. Parcerias ........................................................................................................................................... 14 

9. Candidaturas..................................................................................................................................... 15 

Considerações Finais ............................................................................................................................. 16 

 

  



Pró-Inclusão – ANDEE                                                                                                                      Relatório de Atividades 2020 

3 
 

 
 

Introdução 

 

A Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial (PIN-ANDEE), 

organização profissional de cariz científico e pedagógico, sem fins lucrativos, no decurso 

do ano de 2020, procurou dar cumprimento à missão a que se propôs à data da sua 

criação: apoiar a profissionalidade dos docentes de Educação Especial na busca de 

padrões de excelência e inovação nas práticas, na investigação e nas políticas, de forma 

a promover uma educação de qualidade no âmbito dos valores da Inclusão. 

Desde a sua criação, em julho de 2008, até ao presente a Pró-Inclusão – Associação 

Nacional de Docentes de Educação Especial tem promovido inúmeras atividades, indo 

ao encontro dos objetivos preconizados nos seus estatutos.  

Neste documento relatamos as linhas de ação, as iniciativas e atividades desenvolvidas 

pela associação no seu décimo segundo ano de existência.  
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1. A Associação 

A Pró-Inclusão - ANDEE foi criada em julho de 2008, na sequência do já existente Fórum 

de Estudos de Educação Inclusiva (FEEI), à data dinamizado por um grupo de professores 

de Educação Especial. No âmbito do trabalho então desenvolvido, este grupo de 

professores identificou a necessidade de aglutinar os docentes de educação especial 

numa associação profissional, até então inexistente, impulsionando, assim, a 

constituição formal de uma organização que representasse os interesses deste grupo 

profissional. 

Atualmente a Associação alarga o seu âmbito de ação nesta área profissional, indo ao 

encontro dos anseios e interesses, não só dos docentes de Educação Especial, mas 

também de outros grupos disciplinares e profissionais, bem como de pais/encarregados 

de educação e técnicos/terapeutas, nomeadamente na vertente formativa, 

representativa, crescimento profissional e criação de um espaço de identidade.  

A Pró-Inclusão - ANDEE é, assim, uma organização profissional de cariz científico e 

pedagógico, sem fins lucrativos, que tem como principal missão apoiar a 

profissionalidade dos docentes de Educação Especial na busca de padrões de excelência 

e inovação nas práticas, na investigação e nas políticas. Estes padrões visam a promoção 

de uma educação de qualidade no âmbito dos valores da inclusão e da equidade de 

todos os alunos, particularmente daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade.  

A concretização dos objetivos da Associação, expressos no art.º 2.º dos seus Estatutos, 

implica um leque muito diversificado de ações e compromissos, não só com as entidades 

da tutela, mas também com a sociedade civil e com o corpo profissional. 

Nesse sentido, as atividades que a Pró-Inclusão desenvolve incluem múltiplos níveis de 

atuação e procuram influenciar e contribuir para o desenvolvimento inclusivo de 

diferentes públicos e instituições. 

 

No decorrer do ano de 2020, a atividade da Associação, a par de muitas outras 

instituições, foi profundamente afetada pela declaração do estado de pandemia, devido 

à Covid-19. Todas as atividades inicialmente previstas para se realizarem em regime 

presencial, foram suspensas em meados do mês de março, tendo sido rapidamente 

adaptadas para terem a sua continuidade na modalidade on-line. Também a este nível, 

a Pró-Inclusão, desenvolveu esforços concertados para enfrentar os novos desafios, 

nomeadamente, aqueles relacionados com a formação à distância. No espaço de duas 

semanas, conseguiu apetrechar-se com as plataformas de gestão e transmissão das 

ações, reajustar calendários, preparando-se para prestar todo o apoio necessário aos 

formadores e formandos, tendo retomado, rapidamente, toda a sua atividade 

formativa. 
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2. Mobilidade Estatutária 

A Pró-Inclusão tem conseguido, mediante a sua intervenção sistemática bem 

fundamentada, alicerçar uma posição de confiança enquanto interlocutora da classe 

profissional e da tutela. 

Neste âmbito, a partir do dia 1 de setembro de 2020, encontram-se a desempenhar 

funções de coordenação/assessoria técnico pedagógica, em destacamento por 

mobilidade estatutária, as docentes de educação especial Margarida Loureiro e Eduarda 

Martins, em funções na sede da Associação, em Almada, e, na sua filial, em Vila Nova de 

Gaia, Maria Adalgisa Babo e Ana Paula Lopes. 

Os presentes destacamentos revestem-se de vital importância para a Associação, não 

só pelo facto de que a formação das docentes lhes permite o acompanhamento técnico 

pedagógico nas diversas ações desenvolvidas, no apoio aos sócios e a todos quantos 

procuram a Associação, mas para darem resposta às necessidades impostas pela 

crescente e intensa atividade da Associação, ajudando a garantir uma cada vez maior 

descentralização e, por consequência, também uma maior representatividade da 

mesma. Nessa sequência, atualmente, a Pin-ANDEE conta com perto de 1200 

associados, num continuum de acréscimo de cerca de 20%, face ao ano transato. 

 

3. Atividade desenvolvida em 2020  

A. Gestão, organização e aumento da representatividade dos associados e vida 
associativa:  
o A divulgação da atividade da associação/angariação e fidelização de associados é 

efetuada através de: 

✓ Dinamização ativa dos Websites - http://proandee.weebly.com e  

http://cfpinandee.weebly.com/. 

✓ Dinamização do perfil no Facebook - https://www.facebook.com/pin.andee;  

✓ Dinamização do canal Youtube - 

https://www.youtube.com/channel/UC6NeBIgjMN4TBjHsymW2aTA?view_as=subscriber  

✓ Dinamização do perfil no Twitter - https://twitter.com/AndeePin  

✓ Distribuição por e-mail e restantes canais, da Newsletter e de informações 

relativas à atividade da Associação ou de parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://proandee.weebly.com/
http://cfpinandee.weebly.com/
https://www.facebook.com/pin.andee
https://www.youtube.com/channel/UC6NeBIgjMN4TBjHsymW2aTA?view_as=subscriber
https://twitter.com/AndeePin
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B. Planeamento, acompanhamento, desenvolvimento e monitorização de ações de 
formação (acreditadas) e outros eventos formativos, junto de docentes e não docentes 
que intervêm no âmbito da Educação Inclusiva: 
o Organização, planeamento, calendarização e contactos para a prossecução das 

atividades previstas no Plano de Atividades. 

C. Acompanhamento na produção e edição de materiais, impressos ou outros, no 
âmbito da Educação Especial e Inclusiva, destinados aos agentes educativos em geral e 
aos docentes em particular: 
o Produção e edição da Newsletter, da Revista Educação Inclusiva e de documentos 

que reflitam a posição dos sócios e amigos, representando a voz da Associação; 

D. Intervenção ativa na definição das políticas de inclusão junto das organizações 
governamentais e não governamentais, assumindo-se como parceiro social: 
o Devido ao enorme incremento da sua representatividade, e consequente 

aumento de responsabilidade educativa e social, a Pin-ANDEE procura constituir-

se como interlocutor privilegiado junto das entidades governamentais, dos órgãos 

de decisão e de entidades internacionais, participando em diversas audições, 

conferências e grupos de trabalho, para os quais é convidada, tendo em vista a sua 

colaboração ativa na reflexão, produção de documentos e participação em 

propostas de alteração dos normativos vigentes; 

o O presidente cessante da Pin-ANDEE, Professor Doutor David Rodrigues, integra o 

Conselho Nacional de Educação desde junho de 2015, a convite do mesmo, como 

conselheiro representante das sociedades e associações profissionais do ensino 

especial, bem como, a 2.ª Comissão, do Conhecimento educacional, organização 

curricular e avaliação; 

o A associação participa como entidade parceira na comissão alargada da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cascais, estando representada, desde 

julho de 2016, pela Dra. Helena Neves; 

o A associação participa ainda como entidade parceira, no Júri Nacional do Concurso 

Escola Alerta, promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, estando 

representada, desde 2017, pela Dra. Margarida Loureiro; 

o A associação participação como entidade signatária, na Carta da Diversidade, da 

Fundação Aga Khan, estando representada, desde 2018, pela Dra. Margarida 

Loureiro. 

F. Participação, Apoio e Supervisão de grupos de trabalho no âmbito da Educação 
Especial e Inclusiva, Tomadas de posição: 

o Audiência da Pró-Inclusão com a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das 

Pessoas com Deficiência, Dra. Sofia Antunes (06/02/2020). 
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G. Atividades informativas e formativas, pedagógicas e científicas, junto dos docentes 
de educação especial, em particular, mas considerando também como destinatários, 
docentes de outros grupos disciplinares de todos os níveis de ensino, pais/encarregados 
de educação e técnicos: 

 
 
o Em abril de 2020, na sequência das medidas 

extraordinárias e de caráter urgente de resposta à 

situação epidemiológica da Covid-19, e a consequente 

necessidade de responder aos desafios do Ensino à 

Distância, a Associação elaborou um documento com 

o qual pretendeu facultar sugestões, pontos de 

reflexão e contribuir para a melhoria das práticas do 

Docente de Educação Especial, nos seus diferentes 

contextos de intervenção: Ação do Docente de 

Educação Especial na Modalidade E@D 

 

 

 

o Entre junho e julho, realizou 3 Webinares sob o tema da Ação do Docente de 

Educação Especial no E@D, para os quais foram convidadas docentes de educação 

especial de diferentes zonas do país, com vista à partilha de práticas que 

pudessem servir como exemplo de eficácia e sucesso, nos respetivos contextos: 

▪ Ação do DEE no E@D – 25/jun 

▪ Ação do DEE no E@D – Exemplos de Práticas no Pré-escolar e 1.º Ciclo – 

2/jul 

▪ Ação do DEE no E@D – Exemplos de Práticas no 2.º/3.º Ciclos e Ensino 

Secundário – 9/jul 

 
o Relativamente à análise da extensa atividade formativa desenvolvida pelo Centro 

de Formação, sugere-se Cf. com Cronograma de Execução Física 2020 do Centro 

de Formação da Pin-ANDEE 

 

4. Representação da Pin-ANDEE noutros eventos 

A associação esteve representada pelo seu presidente em eventos para os quais foi 

convidado. 

  

5. Centro de Formação: Atividade desenvolvida 

• O Centro de Formação (CF) da Pin-ANDEE (CF/Pin-ANDEE), é acreditado pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) com número 

https://proandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/acao_dee_no_e_d.pdf
https://proandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/acao_dee_no_e_d.pdf
https://youtu.be/P2qf1w4CXW8
https://youtu.be/G_v7BZhNbKw
https://youtu.be/2Twtjctl6jQ
https://youtu.be/2Twtjctl6jQ
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CCPFC/ENT-AP-0483/20. O CF não tem fins lucrativos e, toda a sua organização e 

dinâmica, depende do trabalho voluntário dos associados que integram a 

Comissão Pedagógica e das docentes em regime de mobilidade. Como referido em 

anteriores Relatórios, o Centro de Formação tem vindo a dinamizar um número 

crescente de ações de formação, de forma a dar resposta às necessidades 

formativas dos associados e não associados que o têm procurado.  

O financiamento do Centro de Formação advém das inscrições nas ações de 

formação cuja receita remete para o pagamento dos honorários dos formadores, 

das suas deslocações, bem como da organização dos processos formativos 

(documentação/pastas/certificados). Em 2020, acresce ainda o suporte das 

despesas com as diferentes ferramentas de gestão e comunicação. 

Os valores praticados atualmente para a inscrição nas ações de formação são os que 

se apresentam no quadro seguinte: 

 

Formação Acreditada (CCPFC) Sócios Não Sócios 

Oficinas de Formação (50h) 40,00€ 65,00€ 

Oficinas de Formação (30h/40h) 35,00€ 60,00€ 

Cursos/Oficinas de Formação (25h) 35,00€ 60,00€ 

Cursos de Formação (15h) 30,00€ 50,00€ 

Ciclo de Sábados - Falando com Quem Faz 
(Curso de Formação – 15h) 

Gratuito 
5,00€ (acreditação) 

50,00€/Ciclo 
15,00€/sessão 

5,00€ (acreditação) 

Formação Certificada pelo CF-Pin-ANDEE Sócios Não Sócios 

Ações de Curta Duração (ACD – 3 a 6h) 10,00€ 20,00€ 

Workshops temáticos (3h) Gratuito 10,00€ 

 

 

A realização das ações de formação esteve condicionada à existência de um número 

mínimo de vinte e cinco inscrições, tendo sido ponderada a sua realização com um 

número inferior de inscritos, caso a caso. Após a conclusão das ações/cursos foi 

realizada uma avaliação das mesmas, por parte dos formandos, o que permitiu concluir 

que os formadores trabalham em função de elevados padrões de qualidade. 

A qualidade global das ações tem sido reconhecida ao nível dos parâmetros ‘muito bom’ 

e ‘excelente’, tendo sido também mencionada de forma muito positiva a qualidade dos 

formadores, quer pelas dinâmicas pedagógicas, quer pelo reconhecimento das suas 

qualidades científicas. (Cf. com Cronograma de Execução Física 2020 do Centro de 

Formação da Pin-ANDEE). 
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• A maioria das ações formativas tem vindo a ser realizada no âmbito de 

protocolos/parcerias, no entanto, a partir de março de 2020, a sua realização ficou 

condicionada pela situação de pandemia.  

 

• A Comissão Pedagógica do CF-Pin-ANDEE empenhada numa oferta formativa de 

qualidade, propôs um plano de formação, centrado nas necessidades formativas 

das escolas e dos associados da Pin-ANDEE. As ações de formação foram abertas a 

sócios e não sócios e pretenderam ir ao encontro das necessidades manifestadas. 

Parece-nos relevante salientar o facto de as ações terem passado do regime 

presencial para o regime on-line, facilitou a participação e o acesso de formandos 

de várias regiões do país, o que trouxe uma maior partilha de práticas e 

experiências, tendo sido considerado uma mais-valia.  

 

5.1. Ações de Formação 

Nos quadros que se seguem apresentam-se os cursos de formação realizados em 2020 

com base no Plano de Atividades previsto. 

 

A – Ações de Curta Duração* (3h a 6h): 

 

Designação/Formador(es) 
Datas de 

realização 
Local 

N.º 
Participantes 

/inscritos 

N.º 
formandos 
creditados 

Seminário “A Didática do 

Braille” (Vários - INR) 
8/janeiro 

(6h) 
ULusófona/INR 96 96 

TOTAL 96 96 

*Ações certificadas pela entidade formadora. 

 
B – Cursos e Oficinas de Formação** (15h/25h/50h): 

 

Designação/Formador(es) 
Nº 

horas 
Datas de 

realização 
Local* 

N.º 
Participantes

/inscritos 

N.º 
formandos 
creditados 

C10 - Práticas Pedagógicas 
na Sala de Aula Inclusiva - 

Santarém  
Formadora: Carina Lobato Faria 

25h 

11/12/2019 
a 

10/02/2020  
(Turma A) 

ESE/IP de 
Santarém 

27 27 

C10 - Práticas Pedagógicas 
na Sala de Aula Inclusiva - 

Santarém  
Formadora: Carina Lobato Faria 

25h 

29/11/2019 
a 

18/02/2020 
(Turma B) 

ESE/IP de 
Lisboa 

24 24 
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C14 - Educação Inclusiva e 
gestão da diversidade 

Formadora: José Lopes 
25h 

28/02/2020 
a 

07/05/2020 
(Turma A) 

AE do Eixo 
– Aveiro 
(on-line) 

23 23 

C14 - Educação Inclusiva e 
gestão da diversidade 

Formadora: José Lopes 
25h 

29/06/2020 
a 

11/07/2020 
(Turma C) 

On-line 
(Chaves) 

36 36 

C12 - A escola Inclusiva: 
Desenho Universal para a 

aprendizagem  
Formadora: Carina Lobato Faria 

25h 

23/04/2020 
a 

25/05/2020 
(Turma A) 

On-line 29 29 

C12 - A escola Inclusiva: 
Desenho Universal para a 

aprendizagem  
Formadora: Carina Lobato Faria 

25h 

27/05/2020 
a 

24/06/2020 
(Turma B) 

On-line 34 34 

C11- O Telemóvel na Sala de 
Aula  

Formador: João Mouro 

25h 

28/04/2020 
a 

21/05/2020 
(Turma A) 

On-line 23 23 

C11- O Telemóvel na Sala de 
Aula  

Formador: João Mouro 
25h 

11/11/2020 
a 

14/12/2020 
(Turma B) 

On-line 18 18 

C03 - Educação Inclusiva e 
Diversidade em Sala de Aula 

Formador: Marco Rosa 
25h 

05/05/2020 
a 

04/06/2020 
On-line 21 21 

C03 - Educação Inclusiva e 
Diversidade em Sala de Aula 

Formador: Marco Rosa 
25h 

06/10/2020 
a 

03/11/2020 
On-line 14 14 

C22 - Educação Inclusiva: A 
EMAEI como recurso 

organizacional 
Formadora: Maria Rosalina Veiga 

25h 

05/09/2020 
a 

01/10/2020 
(Turma A) 

On-line 31 31 

C22 - Educação Inclusiva: A 
EMAEI como recurso 

organizacional 
Formadora: Maria Rosalina Veiga 

25h 

10/10/2020 
a 

12/11/2020 
(Turma B) 

On-line 34 34 

C22 - Educação Inclusiva: A 
EMAEI como recurso 

organizacional 
Formadora: Maria Rosalina Veiga 

25h 

14/11/2020 
a 

12/12/2020 
(Turma C) 

On-line 34 34 

C21 - Teoria e Prática em IP 
e a sua articulação com o 
regime jurídico Educação 

lnclusiva 
Formadora: Ana Paula Aveleira 

25h 
10/09/2020 

a 
12/09/2020 

AE Chaves 21 21 
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OF6 - A Avaliação não é um 
papão – Avaliar, diferenciar 
e incluir para (re)inventar 

práticas 
Formadora: Ana Rosa Trindade 

50h 
24/09/2020 

a 
12/11/2020 

On-line 13 13 

OF4 - Dislexia como barreira 
à aprendizagem e inclusão 
Formadores: Carlos Simões & Maria 

Henriques 

40h 
25/09/2020 

a 
14/11/2020 

On-line 22 22 

C13 - Práticas Inclusivas em 
contexto Pré-Escolar 

Formadoras: Carla Hébil, Dídia 
Lourenço, Helena Neves 

25h 
06/10/2020 

a 
03/11/2020 

On-line 30 30 

C18 - Promover a Inclusão: A 
música é condição 
Formador: Pedro Cunha 

25h 
09/10/2020 

a 
24/10/2020 

On-line 23 23 

C01 - DUA: Educação na e 
para a diversidade 

Formadora: Alcinda Almeida 
25h 

12/10/2020 
a 

09/11/2020 
On-line 20 20 

C16 - Pedagogia 
Diferenciada na Sala de Aula 

de Matemática 
Formadora: Carlota Brazileiro 

25h 
20/10/2020 
a 2/12/2020 

On-line 28 28 

OF10 - O Ambiente Moodle 
no apoio a situações de 

ensino/aprendizagem em 
contextos de ensino não 

presencial 
Formadora: Ana Paula Aveleira  

25h 
17/11/2020 

a 
19/12/2020 

On-line 15 15 

Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Coordenadoras: Fátima Craveirinha, 
Helena Neves, Margarida Loureiro 

15h 
25/01/2020 

a 
20/06/2020 

ESE/IP de 
Lisboa 

(on-line) 
80 42 

Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Coordenadoras: Maria Teresa Baião & 

Marília Pelica  

15h 
25/01/2020 

a 
06/06/2020 

AE n.º 1 
Beja 

(on-line) 
28 13 

Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Coordenadoras: Maria Adalgisa 

Portugal 

15h 
01/02/2020 

a 
06/06/2020 

AE Chaves 
(on-line) 

25 12 

Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Formadoras: Maria Adalgisa Portugal 

& Olga Sá 

15h 
08/02/2020 

a 
30/05/2020 

ESE/IP 
Viana do 
Castelo 
(on-line) 

40 15 
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Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Coordenadoras: Alcinda Almeida, 
Elisabete Pinto & Maria Adalgisa 

Portugal 

15h 
15/02/2020 

a 
04/07/2020 

ESE Paula 
Frassinetti 
(on-line) 

36 21 

Ciclo de Sábados: Desafios 
para uma Escola Inclusiva – 

Falando com Quem Faz 
Formadoras: Ana Maria Ferreira & 

Maria Leonor Brito 

15h 
29/02/2020 

a 
04/07/2020 

Biblioteca 
Municipal 

de 
Almeirim 
(on-line) 

22 10 

TOTAL 751 633 

**Ações acreditadas pelo CCPFC 

Foram realizados, no total, 27 (vinte e sete) Cursos e Oficinas de Formação, dos quais, 

seis de 15h, dois de 40h e 50h, respetivamente, e dezanove de 25h. O número total de 

participantes foi de 751, dos quais 633 obtiveram a acreditação. 

 

Quadro síntese: 

Modalidade 
N.º de participantes 

/inscritos 

N.º de formandos 

acreditados 

Cursos e Oficinas de Formação 751 633 

Ações de Curta Duração 96 96 

Total 847 729 

 

C. Webinares 

Temas N.º participantes 

Ação do DEE no E@D 315 

Ação do DEE no E@D – Exemplos de Práticas no Pré-escolar e 1.º Ciclo 230 

Ação do DEE no E@D – Exemplos de Práticas no 2.º/3.º Ciclos e 

Ensino Secundário 
214 

Total 759 

 

6. Revista Educação Inclusiva 

Mantendo o propósito para que foi pensada, a Revista Educação Inclusiva, publicada 

semestralmente, foi também afetada pela situação pandémica vivida no decurso de 

2020. Por essa razão, o primeiro número deste ano foi publicado exclusivamente em 

formato digital e disponibilizada a todos, associados e não associados, gratuitamente. A 
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Direção da Pró-Inclusão, pretendeu, deste modo, levar esta publicação a todos quantos 

se interessam pelas questões relacionadas com a educação inclusiva, solidarizando-se 

com a situação global que impôs um conjunto de restrições, implicando limitações de 

acesso a diversos produtos, no que se incluíram as edições em papel. Ainda assim, em 

2020, foram publicados o Vol.11, N.º 1 e N.º 2. 

 

 
Vol.11-N.1 

 

 
Vol.11-N.2  
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Acreditamos que uma revista com as características desta publicação pode influenciar 

positivamente a construção da profissionalidade dos Docentes de Educação Especial 

pelo que continuamos a considerar o investimento neste projeto como uma mais-valia 

apesar dos elevados custos financeiros que lhe estão associados. 

 

7. Newsletter 

 
A Newsletter foi sujeita a uma renovação de imagem, passando a ser editada através da 
aplicação Sway, com a vista a torná-la dinâmica e interativa. Foi publicada mensalmente 
no website da Associação, nas respetivas redes sociais e enviada através de e-mail para 
os associados e restantes contactos da Base de Dados/mailling list da Associação. 
O feedback por parte dos seus leitores, tem sido bastante positivo, visto a Newsletter 

constituir não só um elo mais próximo no tempo, com a associação, mas de igual modo, 

porque reflete a importância da partilha consubstanciada de informação atualizada e 

significativa para os que a recebem. Atualmente contamos com 135 números 

publicados.  

 

8. Parcerias 

A Pró-Inclusão tem estabelecido ao longo dos anos parcerias com Instituições de 

Formação de Ensino Superior nacionais e internacionais. Em 2020, deu continuidade ou 

estabeleceu novas parcerias com: 

• Instituto Piaget, 

• Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, Lisboa e Paula Frassinetti 

(Porto) 

• Universidade do Minho, 

• Universidade Federal de Pelotas (Brasil) 

Tem ainda, vindo a estabelecer parcerias com Autarquias e Instituições/Organizações e 
Associações, cujos princípios estatutários se harmonizam com os da Associação, dentre 
elas, encontram-se o Instituto Nacional para a Reabilitação, Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Fundação Aga Khan/Carta Portuguesa para a Diversidade e Associação 
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Bengala Mágica. De igual modo, tem vindo a reforçar o estabelecimento de protocolos 
com Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas. 

Neste âmbito, ao longo do ano de 2020, foram estabelecidos Protocolos de Cooperação 

com dois (2) Agrupamentos de Escolas e seis (6) Escolas Superiores de 

Educação/IP/Universidades.  

O principal objetivo que sustenta estas parcerias, tem sido o desenvolvimento de ações 
de formação e/ou organização de seminários, congressos ou outros eventos que 
procuram responder às necessidades formativas diagnosticadas, apostando 
simultaneamente, na descentralização da sua atividade. Estas parcerias têm sido 
estabelecidas não só por iniciativa da Associação, mas também das próprias instituições 
que manifestam esse interesse. 

O Ministério de Educação e Ciência, através da Direção Geral de Educação estabeleceu 

com a Pin-ANDEE um Protocolo de Cooperação Institucional, no qual o Ministério da 

Educação se propõe apoiar e analisar propostas de intervenção ou projetos 

apresentados pela Associação e esta por sua vez compromete-se a cumprir os requisitos 

científicos, técnicos e de calendarização dos projetos apresentados.  

Para além das parcerias estabelecidas anteriormente, em 2020, a Pró-Inclusão 

estabeleceu com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, um Protocolo de 

Colaboração, com base no qual esta cedeu o espaço para a instalação da filial da 

Associação no Norte do país, assumindo esta última a responsabilidade de colaboração 

em eventos de âmbito formativo.  

A nível internacional, a Pró-Inclusão - ANDEE continua integrada na European 

Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) e no Projeto 

Europeu Pathways to Inclusion – “Caminhos para a Inclusão”, financiado pelo Programa 

de Aprendizagem ao Longo da Vida (Comenius) que pretende desenvolver uma rede 

europeia de conhecimento sobre Educação Inclusiva. 

 

9. Candidaturas 

Em 2020, a Associação candidatou-se a dois projetos de financiamento: 

o Santa Casa da Misericórdia – no âmbito do Projeto Galardão de Compromisso com a 

Inclusão (GCI), a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa comprometeu-se a financiar o 

mesmo, com um valor de 2 000,00€ (dois mil euros). No entanto, dada a situação de 

instabilidade que as escolas têm vivido ao longo deste período pandémico, 

nomeadamente com o seu encerramento, a gestão e mobilização de recursos e energias 

para o ensino a distância, a Direção da Associação considerou adiar a sua 

implementação, pelo que este financiamento se encontra, de momento, suspenso.  

o Fundação Altice – de modo a conseguir apoio para cobrir as despesas com as 

comunicações e internet, no contexto atual de teletrabalho de toda a assessoria técnico-

pedagógica da Associação, esta apresentou uma candidatura à Fundação Altice, que 

deliberou conceder um donativo no valor de 1.023,00€ (mil e vinte e três euros). 
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Considerações Finais 

No decorrer do ano de 2020 a Pin-ANDEE, num processo de reflexão e partilha com 

todos os envolvidos, deu cumprimento aos seus princípios estatutários desenvolvendo 

iniciativas e atividades que possibilitaram a (in)formação, valorização e dignificação da 

profissão docente, e particular dos docentes de Educação Especial.  

 

Ao longo de 2020, um ano profundamente marcado pela pandemia provocada pela 

Covid-19, e tal como aconteceu com outras entidades, instituições e, por consequência, 

com todas as escolas, também a Pin-ANDEE se viu forçada a um reajustamento ao nível 

do desenvolvimento da sua atividade, particularmente a formativa, bem como ao nível 

da redefinição de prioridades nos projetos previstos. 

Tendo em conta a quantidade de iniciativas dinamizadas, a qualidade das mesmas e o 

elevado nível de participação (associados e não associados), podemos afirmar que o 

balanço das atividades foi muito positivo permitindo-nos antecipadamente prever o 

sucesso de futuras iniciativas. 

 

Acreditamos que a continuação do trabalho até aqui desenvolvido bem como a 

concretização dos projetos previstos para o próximo ano, continuarão a consolidar a Pin-

ANDEE enquanto Associação profissional promotora da Educação Inclusiva.  

 

Temos consciência de que a construção de uma Associação verdadeiramente 

representativa dos seus profissionais e presente na definição de uma política de inclusão 

de qualidade, não passa exclusivamente pelo que se fez ou organizou num passado 

relativamente recente, mas pelo muito que há a fazer no futuro.  

 

Congratulamo-nos com a participação crescente nas suas iniciativas, o exponencial 

aumento do número de associados e também com os destacamentos concedidos pelo 

Ministério da Educação a quatro docentes que constituem uma extraordinária mais-

valia para a nossa Associação. 

 

 

Almada, 2 de março de 2021 

A presidente da Pró-Inclusão – ANDEE 
 

 

Margarida Loureiro 


