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A Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 
(RTPCE) é uma instância de coordenação e fomento de 
atividades promotoras dos princípios da AICE a nível na-
cional e municipal. É constituída por todos os municípios 
portugueses que são membros da Associação Interna-
cional das Cidades Educadoras - AICE e, como tal assi-
naram a Carta das Cidades Educadoras, defendendo e 
assumindo nas suas práticas os princípios desta Decla-
ração. Atualmente são 75 os Municípios que fazem parte 
desta Rede, entre os quais Vila Franca de Xira, que aderiu 
à AICE em 2008.
Em 2015 foi criado o grupo de trabalho temático “Ci-
dades Inclusivas”, da RTPCE, o qual é coordenado pelo 
Município de Almada e organiza um conjunto de encon-
tros vocacionados para a reflexão conjunta em torno 
dos múltiplos fatores de exclusão e inclusão presentes 
na cidade. Almada acolheu o primeiro encontro, no dia 
1 março de 2017, intitulado “Cidades Inclusivas: Cidades 
que promovem o sucesso educativo de todos e de cada 
um”, focando o papel da comunidade local na promoção 
do sucesso educativo. O segundo encontro realizou-se 
igualmente em Almada, no dia 1 de março de 2018, su-
bordinado ao tema “Cidades Inclusivas e políticas locais 
orientadas para pessoas com necessidades especiais”. 
Em ambos os encontros o Município de Vila Franca de 
Xira (MVFX) esteve presente, partilhando as experiências 
e ofertas do serviço educativo e que refletem uma das 
principais prioridades estabelecidas por este executivo 
municipal, a promoção da Igualdade e da Inclusão.
Em 2019, o MVFX tem a honra de acolher o terceiro en-
contro, no dia 18 de março, no Palácio do Sobralinho, 
convidando todos os municípios que integram a RTPCE, 
e a comunidade educativa do Concelho a refletir sobre o 
papel dos Museus enquanto instituições de grande po-
tencial educativo e de transformação social, capazes de 
acolher a diversidade, constituindo-se como agentes po-
tenciadores de uma cidadania ativa e inclusiva e sobre os 
seus contributos na inclusão e democratização cultural.



9H00 Receção
9H30 Sessão de Abertura
Manuela Ralha
Vereadora da Cultura, Inclusão e Igualdade 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

10H00 PAINEL I 

COMUNICAÇÃO INCLUSIVA:  
NOVOS PARADIGMAS 
Ana Maria Garcia

Mestre em Acessibilidade Universal e Desenho para Todos, é 
licenciada em Organização e Gestão de Empresas e desde 
2008 que desenvolve a marca Accessible Portugal, na opera-
ção e agenciamento turísticos, especialmente dedicados ao 
público com necessidades especiais. Enquanto consultora e 
formadora tem vindo a impulsionar a acessibilidade, qualifi-
cando a oferta turística acessível. É membro da Direção da 
ENAT (European Network for Accessible Tourism) sendo a 
representante legal desta organização em Portugal. 

Maria Vlachou
Consultora em Gestão e Comunicação Cultural. Diretora Exe-
cutiva da Acesso Cultura. Autora do blog bilingue Musing on 
Culture (e do livro homónimo), onde escreve sobre cultura, 
as artes, museus, gestão cultural, comunicação, públicos. 
Foi Diretora de Comunicação do São Luiz Teatro Municipal 
(2006-2012) e Responsável de Comunicação do Pavilhão do 
Conhecimento – Ciência Viva (2001-2006). Alumna do Sum-
mer International Fellowship Program em Arts Management 
do Kennedy Center for the Performing Arts (Washington, 
EUA; 2011-2013); Mestre em Museologia (University College 
London,1994).

Moderadora Célia Sousa 
Doutorada em Ciências da Educação, especialidade Educa-
ção Especial, na Universidade da Estremadura (UNEX), insti-
tuição onde concluiu em 2010 o Diploma de Estudos Avança-
dos (DEA) na área da comunicação com a tesina “ A Escola 
Inclusiva no século XXI e o uso da Comunicação não-verbal 
como resposta aos alunos com NEE “;Licenciada em Edu-
cação Especial no Domínio Cognitivo ou Motor pela Escola 
Superior de Educação de Lisboa; Bacharel em Educação Bá-
sica pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Lecciona, 
desde 1985, pertence aos quadros do Ministério de Educa-

ção. Professora convidada na Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais de Leiria e na Escola Superior de Educação 
de Torres Novas, no âmbito das 
Pós-graduações em Educação Especial. Desde 2006 coor-
dena o Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) 
do Instituto Politécnico de Leiria. Na última década tem de-
senvolvido projetos nas áreas das tecnologias de apoio e da 
comunicação aumentativa. Pertence a rede europeia EDeAN 
(European Design for All e – Accessibility Network).

11H15 – PAUSA PARA CAFÉ

11H30 PAINEL II

MUSEUS: ESPAÇOS DE CONVERGÊNCIA 

Peter Colwell 
Há cerca de 25 anos a trabalhar no campo de deficiência vi-
sual em diversas entidades e funções. Atualmente é técni-
co de acessibilidade na ACAPO – Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, e as suas funções incluem ministrar 
formação sobre atendimento, elaborar documentos sobre 
boas práticas em termos de acessibilidade e dar conselhos 
aos arquitetos e designers que pretendem criar espaços e 
serviços mais acessíveis.

Lia Ferreira 
Licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, onde iniciou a sua pesquisa e es-
pecialização naquilo que defende ser parte da Arquitetura 
Sustentável, ou seja, a Arquitetura Inclusiva (com acessibi-
lidade para todos). Entre 2007 e 2009 ingressou no Gabi-
nete m.pt® (Mobilidade e Planeamento do Território, lda) e 
no ICVM (Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade) onde, 
entre outras atividades, se dedicava à elaboração de Planos 
de Intervenção das Acessibilidades, Projeto Rede Nacional 
de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos. Em julho de 
2009 deixa o ICVM para assumir funções de Provedora-Ad-
junta dos Cidadãos com Deficiência na Câmara Municipal do 
Porto. Em setembro de 2012 tomou posse como Provedora 
dos Cidadãos com Deficiência na Câmara Municipal do Porto, 
cargo que desempenha até 2018.

Moderadora Manuela Ralha
Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

13H00 – ALMOÇO 
(Servido no Palácio do Sobralinho, mas sujeito a inscrição prévia)
                

14H30 PAINEL III

SERVIÇOS EDUCATIVOS: DESAFIOS 
E EXPERIÊNCIAS - APRESENTAÇÃO E 
DEBATE DE EXPERIÊNCIAS 

MUSEU DE LISBOA
Paulo Cuiça 

MUSEU MUNICIPAL LEONEL TRINDADE 
Francisca Ramos

MUSEU DA COMUNIDADE CONCELHIA DA BATALHA
Ana Moderno 

MUSEU DO DINHEIRO
Daniela Viela 

Moderador
Museu do Neo-Realismo e Museu Municipal de Vila Franca de 
Xira, Paulo Silva

16h30 – Encerramento do Encontro 
Manuela Ralha
Vereadora da Cultura, Inclusão e Igualdade 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
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