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Quem Somos 

Sobre Nós 

A Associação Promotora do Ensino dos Cegos é uma Instituição (IPSS) que desde 

1888 se dedica a apoiar as Pessoas cegas e com Baixa Visão, atualmente, focada 

na inclusão e reabilitação social. 

Procuramos que a nossa ação seja orientada para as reais necessidades da 

comunidade, investindo na criação de parcerias estratégicas e de missão que 

permitam dar continuidade ao trabalho realizado para conseguirmos apoiar mais 

pessoas. 



 

Figura 2 - Computadores e Ampliadores 
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Atividades e serviços disponíveis: 

• Atividades da vida diária; 

• Orientação e mobilidade; 

• Apoio Psicológico; 

• Ensino do Braille (aulas individuais ou em grupo); 

• Ensino em Tecnologias de Informação e Comunicação (aulas individuais ou 

em grupo); 

• Aconselhamento Jurídico (gratuito para Associados e com um custo de 30€ 

para não associados com deficiência visual; 

• Apoio informático realizado nas instalações da instituição (formatação, 

instalação de programas e configuração de software nos computadores). 



 

Figura 3 - Sala de Informática 
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Outras Atividades: 
 

• Aulas de Música em parceria com a EAM - Escola de Artes em Movimento (aulas 

individuais ou em grupo para aprendizagem de instrumento ou canto com valor 

reduzido; 

• Aulas de ginástica através da parceria com o GCP - Ginásio Clube Português; 

• Workshops; 

• Ações de sensibilização (escolas, empresas, comunidade em geral). 

 

 
Figura 4 - Sala de Braille 
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Recursos disponíveis: 

• Biblioteca com livros em Braille (com possibilidade de requisição de livros) e dois 

computadores disponíveis ao público com deficiência visual; 

• “Digiteca” - Biblioteca áudio e digital online acessível a todas as pessoas com 

deficiência visual que possuem Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (com 

incapacidade igual ou superior a 60%); 

 

Figura 5 - Biblioteca com livros Braille 
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Os Nossos Principais Parceiros: 

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

• Fundação-Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde; 

• Biblioteca Nacional de Portugal; 

• Ginásio Clube Português (GCP); 

• Escola de Artes em Movimento (EAM); 

• Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP). 

Se quiser ser nosso parceiro junte-se a nós! 



 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DOS CEGOS 
 
 

Rua Francisco Metrass, 95; 
1350-141 Lisboa; 

Telefone: 21 388 78 33; 
E-mail: apecgeral1888@apec.org.pt; 

Site: www.apec.org.pt; 
Horário: 9h30 até 12h30 e 13h30 até 17h30; 
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