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MISSÃO
Contribuir para a melhoria de 
qualidade de vida através da 
tecnologia e de programas de 
inclusão social. 

EMPREENDEDORISMO ARTE E CULTURAEDUCAÇÃO INTERVENÇÃO SOCIAL
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Website Fundação Altice:
fundacao.telecom.pt

EDUCAÇÃO

fundacao.telecom.pt


PROGRAMAS PARA A INCLUSÃO

1. Inclui
2.Khan Academy
3.Academia LGP
4.Campus 
5.Comunicar em Segurança





O Programa Inclui destina-se a:

 Particulares: apresentando o certificado multiuso, com uma 
incapacidade igual ou superior a 60%.

 IPSS ou Equiparadas: mediante a apresentação de estatutos com 
intervenção na área da deficiência ou solicitando aprovação à 
Fundação Altice.

 Escolas e Universidades de acordo com o projeto apresentado à 
Fundação Altice, dentro do âmbito das NEE.

1.INCLUI 



O programa divide-se em três grandes áreas:

i. Serviços: 
Subsidiação parcial das mensalidades de todos os tipos de serviços MEO, 
para pessoas com deficiência, incapacidade ou em situação vulnerável. 

ii. Produtos: 
Subsidiação parcial de produtos líderes de mercado que permitem a 
acessibilidade digital e a comunicação aumentativa ao computador, 
telemóvel, tablet e telefone fixo. 

iii. Soluções: 
Inciativas desenvolvidas pela Fundação Altice e disponíveis gratuitamente a 
todos os que delas necessitem.

1.INCLUI 



• 30% de subsidiação nos pacotes MEO TV 
(exceto serviços premium)

• 30% de subsidiação em serviços MEO Móvel 

• 50% de subsidiação no serviço Internet Móvel

i.Serviços

1.INCLUI 



COMPUTADOR

Grid 3, PC Eye, 
Magic Keyboard , 

Magic Eye,
JAWS, Zoom Text,
Locução Portátil

MÓVEL E TABLET

MagicContact
Focus 14,  

Smart Beetle

LINHA FIXA

Decibel, 
Amplificador portátil, 

Amplificador luminoso

1.INCLUI 

ii.Produtos



Magic EyePC Eye miniGRID3 MagicKeyboard

ii.Produtos

MagicContact

1.INCLUI 



JAWS ZoomTextLocução 
Portátil Focus 14Smart Beetle

1.INCLUI 

ii.Produtos



TELEAULA

Sistema pensado para estudantes que estejam 
impossibilitados de assistirem presencialmente 
às aulas, por motivos de doença grave ou 
incapacidade, permanentes ou temporárias. 

Esta solução foi desenvolvida pela Altice Labs a 
pedido da Fundação Altice. Este Sistema 
funciona no browser cum uma grande 
estabilidade e permite vários alunos para uma 
sala, gravação da aula, controlo-remoto da 
câmara, partilha de documentos, etc. 

1.INCLUI

iii.Soluções



AUDIO ZAPPING – BOX MEO

Serviço gratuito, disponível para 
instalação em todas as boxes de TV 
do MEO, que permite o retorno 
auditivo de algumas  funções da box 
tal como o aumento e diminuição de 
volume e mudança de canal. Quando 
estas operações são realizadas, é 
indicado verbalmente o nível de 
volume ou o canal que se está a 
visualizar, conforme a operação que 
se está a realizar.

1.INCLUI

iii.Soluções



LGP VIRTUAL - ATENDIMENTO 
PRESENCIAL A SURDOS

Videochamada para um intérprete de
língua gestual Portuguesa usando um
telemóvel que permite à pessoa surda
comunicar com o comercial que ouve a
voz do intérprete no auricular.

1.INCLUI

iii.Soluções



Mais informações em: 

• 800 206 206 (dias úteis das 09h às 18h)

• Email - programa-inclui@telecom.pt

mailto:programa-inclui@telecom.pt


2.KHAN ACADEMY

Plataforma (site e app) para o 
ensino de Matemática, Física, 
Química e Biologia.
Conteúdos educativos adaptados 
para português pela FA, criados 
pela Khan Academy - uma NGO 
norte-americana, que tem por 
missão uma educação gratuita, de 
qualidade, para qualquer pessoa.

https://pt-pt.khanacademy.org/

PARCERIAS

DGE, Educom, SPM, APM, SPQ, SPF, Inoveduc

https://www.youtube.com/watch?v=JC82Il2cjqA
https://www.youtube.com/watch?v=JC82Il2cjqA
https://pt-pt.khanacademy.org/


3.ACADEMIA LGP
Numa parceria com a Casa Pia 
de Lisboa, a Academia LGP 
disponibiliza à comunidade 
surda centenas de vídeos das 
disciplinas do currículo escolar. 
Os vídeos estão em formato 
bilingue, ou seja, em português 
e em Língua Gestual 
Portuguesa.

academialgp.weebly.com

https://academialgp.weebly.com/


4.CAMPUS
by Fundação Altice

O SAPO Campus é uma 
plataforma gratuita online de 
comunicação e colaboração, 
aplicável a qualquer tipo de 
organização - proporciona um 
espaço de partilha controlado.

campus.altice.pt/

https://campus.altice.pt/


5.COMUNICAR EM 
SEGURANÇA

Programa que visa alertar a 
comunidade educativa para a 
utilização correta e segura da 
Internet e telemóvel, através de 
sessões de sensibilização e de uma 
peça de teatro.

PARCERIAS

PSP, Consórcio Internet Segura, ANPRI e RBE



Obrigado!
Daniel Freitas
daniel.j.freitas@telecom.pt

Fundação Altice Portugal
fundacao.telecom.pt



Quiz
•Antes de encomendar um produto do programa Inclui é prudente
um contacto prévio com a Fundação Altice, através do email 
programa-inclui@telecom.pt.

•Dirijam-se a uma loja MEO.
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Quiz
•A Khan Academy é uma plataforma com vídeos de matemática, 
com uma mensalidade de 1 € por aluno.

•A Khan Academy é uma plataforma gratuita com vídeos e 
exercícios de Matemática, Física, Química e Biologia.



Quiz
•A Khan Academy é uma plataforma com vídeos de matemática, 
com uma mensalidade de 1 € por aluno.

•A Khan Academy é uma plataforma gratuita com vídeos e 
exercícios de Matemática, Física, Química e Biologia.



Quiz
•Os produtos do programa Inclui estão à venda na Fundação 
Altice para pessoas com incapacidade igual ao superior a 80%.

•Os produtos do Programa Inclui estão disponíveis nas lojas MEO. 
A Fundação Altice subsidia a compra a todas as pessoas com 
incapacidade igual ao superior a 60%.



Quiz
•Os produtos do programa Inclui estão à venda na Fundação 
Altice para pessoas com incapacidade igual ao superior a 80%.

•Os produtos do Programa Inclui estão disponíveis nas lojas MEO. 
A Fundação Altice subsidia a compra a todas as pessoas com 
incapacidade igual ao superior a 60%.



Quiz
O Magic Contact tem o preço simbólico de 1 €

O Magic Contact é gratuito
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O desenvolvimento do Magic Contact parou em 2018

O Magic Contact continua a aceitar sugestões de melhoria dos seus 
utilizadores.

Quiz



O desenvolvimento do MAGIC CONTACT parou em 2018

O MAGIC CONTACT continua a aceitar sugestões de melhoria dos 
seus utilizadores.

Quiz


