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COMUNICADO À IMPRENSA 

 
 

Projeto europeu promove a inclusão social de pessoas com 
deficiência através das Artes 

 
Lisboa, 6 de junho de 2022 – O INARTdis tem como finalidade aproximar a arte e a cultura de 
alunos/pessoas com deficiência, facilitando os processos de inclusão social através de espaços de 
criação artística. Este é um Projeto Erasmus +, que recebeu um financiamento que ascende aos 
624.000 euros e que junta, entre 2020 e 2023, instituições de ensino superior e socioculturais de 5 
países europeus. 
 
A Escola Superior de Educação do Politécnico de Lisboa é a única instituição nacional a integrar o 
consórcio, do qual fazem parte: a Universidade Autónoma de Barcelona (Espanha), a Universidade de 
Cantábria (Espanha), a University College of Teacher Education of Syria (Aústria), a Association for 
Promotion of Education, Culture and Sports “Education for all” (República da Macedónia do Norte) e 
Thikwa Werkstatt für Theater und Kunst der Nordberliner Werkgemeinschaft gGmbH / Nordberliner 
Werkgemeinschaft gGmbH (NBW) (Alemanha).  
 
O INARTdis irá conceber, implementar e avaliar projetos de educação artística inclusiva através da 
criação de espaços inclusivos e criativos em instituições culturais. Os projetos, denominados de 
"Espaços Inclusivos e Criativos" (ICS - Inclusive and Creative Spaces), terão a participação de 
profissionais dos centros educativos e instituições culturais, e ainda, de estudantes com deficiência do 
contexto de cada instituição. 
 
A equipa do projeto já realizou uma identificação das necessidades de formação em arte e inclusão do 
corpo docente de centros educativos com alunos com deficiência e de profissionais de instituições 
culturais e avaliou a “inclusividade” de instituições culturais e a inclusão social de alunos com 
deficiência. Concluídas as duas primeiras fases, está agora a proceder-se à conceção, implementação 
e avaliação de um curso de formação em educação artística e inclusão. 
 
Por fim, serão criados e implementados projetos de educação artística para alunos com deficiência em 
instituições culturais, que culminarão em exposições em cada um dos países parceiros. 
 
De acordo com Isabel Madureira, responsável do INARTdis em Portugal “garantir a pessoas com 
deficiência o acesso, a participação e a fruição face a atividades de natureza cultural constitui a grande 
finalidade do projeto. Nessa medida, torna-se fundamental assegurar ao longo do processo a 
participação de pessoas com deficiência, quer na formação sobre educação artística e inclusão, quer 
na conceção e implementação de Espaços Inclusivos e Criativos, nas instituições envolvidas.” 
 
Em Portugal, a equipa da Escola Superior de Educação de Lisboa é constituída por docentes com 
formações diversas, mas complementares: Isabel Madureira e Clarisse Nunes (Necessidades Educativas 
Especiais), Tiago Almeida (Psicologia), Bianor Valente (Ciências da Natureza), Natália Vieira (Teatro), 
Kátia Sá (Artes plásticas) e Mário Relvas (Música). São ainda parceiros associados no nosso país várias 
organizações educativas e culturais: Instituto da Imaculada para Pessoas com Necessidades Especiais, 
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Associação Quinta Essência – QE, Fundação Calouste Gulbenkian, GlocalMusic, LU.CA, Teatro Meia 
Volta e Depois à Esquerda Quando Eu Disser, Terra Amarela e Vo'Arte. 
 
Saiba mais sobre o INARTdis e acompanhe as atividades em: 

• Página web internacional: https://inartdis.eu/ 
• Instagram: https://www.instagram.com/inartdis_project/  
• Facebook: https://www.facebook.com/inclusiveart2021/  

 

 
Projeto INARTdis 

  
O Projeto “Fostering social inclusion for all through artistic education by developing support 
for students with disabilities (INARTdis)” é um Programa Erasmus +, no âmbito da Ação-chave 
3 - Apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação, que presta apoio à cooperação política a 
nível da União Europeia, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de novas políticas, podendo 
desencadear uma modernização e reformas, a nível da União Europeia e dos sistemas, nos setores da 
educação, da formação dos jovens e do desporto. 
 
 
O Politécnico de Lisboa 
www.ipl.pt  
 
O POLITÉCNICO DE LISBOA é uma instituição de ensino superior pública, que tem como missão produzir, 
ensinar e disseminar conhecimento, arte e cultura, bem como prestar serviços à comunidade nas áreas das artes, 
das ciências empresariais, da comunicação, da educação, da engenharia e das ciências da saúde.  
 
Conferindo uma formação sólida e apostando na qualidade e melhoria contínua dos seus projetos de ensino e 
investigação, o Politécnico de Lisboa representa, no presente, mais de 13.000 estudantes e 1.500 docentes e não 
docentes na cidade de Lisboa. 
 
Fazem parte do Politécnico de Lisboa: 

• Escola Superior de Dança (ESD) 
• Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) 
• Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) 
• Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 
• Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) 
• Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) 
• Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) 
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) 

 
 
A Escola Superior de Educação de Lisboa 
www.eselx.ipl.pt 
 
A Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), com origem na antiga Escola do Magistério Primário de 
Lisboa, da qual herdou as atuais instalações no Campus de Benfica do IPL, iniciou a sua atividade em 1985, ano 
em que é integrada no Politécnico de Lisboa. Inicialmente como estabelecimento de ensino vocacionado para a 
formação superior de professores e outros agentes educativos, tem vindo a abraçar novas formações nas áreas 
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da educação não formal, da cultura e da educação artística, estendendo a sua ação às formações de animadores 
sócio culturais, de mediadores artísticos e culturais e de profissionais de Artes Visuais.  
 
A criação e o desenvolvimento de ofertas formativas em novas áreas conferem à ESELx a capacidade de consolidar 
inovando a formação de agentes educativos, culturais e artísticos e de intervir amplamente na comunidade através 
da ação de equipas multidisciplinares, tanto na prestação de serviços como na colaboração em parceria.  
 
A visão estratégica de trabalhar nas ligações entre a Educação, a Comunidade e o Desenvolvimento Humano 
contribui para a realização de vários projetos de ação em parceria com autarquias, instituições de natureza e 
missões diversas e organizações de ação e dinamização artística. Distingue-se pelo elevado nível de preparação 
científica, técnica e cultural dos profissionais por si formados e desenvolve atividade no âmbito da investigação 
nos diferentes domínios que lhe são inerentes: formação inicial, contínua e especializada, dinamização social e 
cultural e criação artística. 
 
 
Para mais informações contacte 
Ana Raposo 
Pró-presidente para a Comunicação Estratégica do Politécnico de Lisboa 
 
966055961 
araposo@sp.ipl.pt 
 


