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1. Reconhecimentos 
 

Este documento foi escrito com o apoio do programa de financiamento Erasmus+ sob contrato 
de subvenção 2017-3338/001-001 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um 
endosso ao seu conteúdo, o que reflete apenas as opiniões dos autores. A 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito 

das informações nele contidas. 

As contribuições dos parceiros do projeto "Promover atitudes positivas e políticas baseadas 
em evidências para a educação inclusiva" para a criação deste documento são reconhecidas 
com gratidão. 

Autor do Capítulo:  

Rachel Vaughan, European Association of Service providers for Persons with Disabilities  

Timothy Ghilain, European Association of Service providers for Persons with Disabilities 

 

Este capítulo foi traduzido e localizado por C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o 
Cidadão com Deficiência, C.R.L. 

Os outros produtos desenvolvidos no âmbito do projeto IE+ podem ser encontradas na página 
do projeto: www.easpd.eu/en/content/promoting-inclusive-education 
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2. Introdução 
 

A educação inclusiva e sistemas de aprendizagem ao longo da vida para pessoas com deficiência 
intelectual são vitais para promover o pleno desenvolvimento do potencial humano, o 
desenvolvimento da personalidade, talentos e criatividade para o que atinjam o seu máximo 
potencial e para garantir a sua participação numa sociedade livre. (Nações Unidas, 2006, p. 16 
[1]).  

É difícil falar sobre como facilitar a educação inclusiva sem também abordar como pode ser 
financiada. Para uma transição bem-sucedida de apoio a medidas sobre educação inclusiva, as 
políticas devem ser adequadamente apoiadas pela alocação adequada de fundos e recursos.  
Desde a estruturação do orçamento global de uma escola, até ao transporte escolar gratuito, as 
medidas de financiamento podem impactar nos níveis de inclusão dos alunos com deficiência. 

3. Um Modelo de Financiamento para a Inclusão 
Os organismos a nível nacional, regional e municipal, gerem a alocação de recursos no sistema 
educativo. Esta decisão tem impacto direto no sucesso de medidas inclusivas. É fundamental 
que o modelo de financiamento incentive, em vez de desincentivar, as escolas a tornarem-se 
inclusivas para todos os alunos. 

O modelo de financiamento escolhido podem promover a criação de estruturas para inclusão 
para ou segregação continuada. 

Um primeiro desafio para a transição bem-sucedida para a educação inclusiva é o financiamento 
continuado das escolas de educação especial. Conhecido como um "modelo paralelo", o 
financiamento das escolas de educação especial ao lado do financiamento de escolas do ensino 
regular cria uma competição de recursos e resultados entre escolas de ensino regular, que estão 
tentando tornar-se mais inclusivas, e as escolas de educação especial. O financiamento 
continuado de sistemas de educação distintos foi registado como um modelo muito mais 
oneroso para as autoridades, em comparação com os sistemas de educação inclusiva 
(Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, 2017, P.14 [34]). Embora a 
transição inicial para sistemas de educação inclusiva possa incorrer em custos mais elevados, 
colocando altas concentrações de alunos com deficiência nas mesmas escolas e salas de aula, 
obrigam as autoridades públicas a fornecerem recursos humanos e materiais para satisfazer as 
necessidades de um elevado número de alunos que possam ter dificuldades de aprendizagem 
(Comissário do Conselho da Europa para os direitos humanos, 2017, P. 14 [34]). Estudos 
descobriram que, a longo prazo, estes custos podem ser significativamente reduzidos com a 
adoção de sistemas de educação inclusiva (Comissário para os direitos humanos do Conselho da 
Europa, 2017, P. 14 [34]). 

Portugal em 2008 criou um modelo de transição de escolas de educação especial para se 
reconverterem em centros de recursos para a inclusão (Dec-Lei 3/2008 [118]). No entanto na 
Europa, escolas de educação especial continuam a ter melhores recursos do que as escolas 
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inclusivas (IE +, 2019 [89]).  Este melhor acesso aos recursos ajuda a garantir que as escolas de 
educação especial possam satisfazer as necessidades dos seus alunos, criando a sensação de 
que as escolas especiais podem promover uma melhor qualidade de vida para os alunos com 
deficiência. Os pais são muitas vezes obrigados a escolher entre garantir que as necessidades de 
apoio do seu filho são atendidas adequadamente, o que muitas vezes pode levar à sua escolha 
de uma escola especial com melhores recursos melhor ou unidade e garantir que o seu filho tem 
os mesmos direitos e oportunidades como outros alunos, o que é possível num sistema 
educacional totalmente inclusivo (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, 2017, p. 31 [90]). 

O grande objetivo é criar um sistema educativo onde essas escolhas se tornem desnecessárias 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2017, p. 31 [90]).  

Mecanismos de financiamento eficazes proporcionam um incentivo à educação inclusiva 
quando promovem mecanismos de capacitação das partes interessadas a desenvolverem 
ambientes de aprendizagem inovadores, inclusivos e flexíveis para todos os alunos (Agência 
Europeia, 2018, P12 [91]). Estes mecanismos devem acomodar o contexto e facilitar a educação 
inclusiva através de uma abordagem que inclua a Comunidade (Agência Europeia, 2018, p. 29 
[91]) 

O desenvolvimento deste modelo de financiamento começará com uma pergunta: 

Quem será o alvo de financiamento? As Escolas? Ou os alunos?  

3.1. Financiamento dirigido ao aluno 
 

Os modelos de financiamento per capita focam o aluno, onde o financiamento acompanha o 
aluno. Estes modelos focam-se nas necessidades educativas especiais dos alunos, e tendem a 
necessitar de uma categorização sistematizada por níveis (UNICEF, 2014, p. 15 [93]). Essas 
categorias agrupam os alunos por características comuns, por idade, localização, desvantagem 
social percecionada ou grau de incapacidade ou deficiência. A cada categoria é atribuída um 
peso diferente no sistema de financiamento, o que significa que as escolas podem receber 
financiamento adicional para os alunos que se enquadram em categorias que exigem apoio 
adicional e o consequente financiamento (UNICEF, 2014, p. 16 [93]).  

Por exemplo (UNICEF, 2014, p. 16 [93]) para um aluno: 

- Sem necessidades educativas especiais é atribuído um rácio de financiamento de 1 
- De uma família de baixos rendimentos é atribuído um rácio de financiamento de 1,2 
- Com uma deficiência é atribuído um rácio de financiamento de 1,5 

 

Assim, para uma turma de 30 alunos: 

- 25 alunos podem não ter necessidades educativas especiais: 25x1= 25 
- 3 alunos podem ser de uma família de baixos rendimentos: 3x 1.2= 3.6 
- 2 alunos podem ter uma deficiência: 2x 1.5 = 3 
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O peso de financiamento combinado para esta turma seria 31,6 (25+3.6+3). Como resultado, o 
financiamento para esta turma seria 31,6 x o montante de financiamento-base.  

 

Para estudantes com deficiência um único rácio de financiamento pode ser usado. No entanto, 
a maioria dos países têm múltiplas subclassificações para identificar as deficiências e as 
diferentes necessidades, como resultado, pode ser preferível usar pesos diferenciais para cada 
subclassificação. Essa diferenciação pode ajudar a garantir que os recursos apropriados sejam 
alocados aos alunos com necessidades de mobilização de suporte adicional (UNICEF, 2014, p. 16 
[93]). 

Existem várias vantagens e desvantagens para um sistema de financiamento per capita: 

Vantagens (UNICEF, 2014, p.16 [93]): 

- O modelo per capita pode permitir uma maior flexibilidade, permitindo maior escolha 
para os alunos, uma vez que o financiamento os acompanhará para qualquer contexto.  

- Este modelo é capaz de refletir o custo real dos alunos com necessidades educativas 
especiais ou com deficiência e garantir que às escolas são dados os recursos financeiros 
adequados para os apoiarem.  

- As escolas podem ser encorajadas a aceitar os alunos com deficiência, uma vez que 
através deste modelo de financiamento, a escola terá um incremento no financiamento 
para apoiar as necessidades destes alunos. 

- Este modelo pode ajudar a promover a equidade no sistema educativo, fornecendo 
financiamento com base nas necessidades dos alunos.  

Desvantagens: 

- A maior fraqueza do modelo é que este tende a promover a existência de rótulos de 
deficiências e não de necessidades educativas e pedagógicas (Susan J. Peters, 2003, p. 
20 [94]). Essa questão pode ser contornada com a correta aplicação de uma abordagem 
pedagógica, que se afasta da identificação das incapacidades e, em vez disso, se 
concentra nas suas necessidades.  

- A necessidade de diagnosticar e identificar formalmente as necessidades e deficiências 
da educação de um aluno pode aumentar os custos por necessitar de avaliação 
especializada. 

- Este modelo também pode fornecer um incentivo para as escolas inflacionarem o 
número de alunos com deficiência, a fim de aumentar o seu financiamento disponível. 
No entanto, auditorias regulares poderão ser um desincentivo importante para 
interromper essa prática. 

- Prestar apoio individual a alunos não melhora necessariamente a capacidade do sistema 
escolar (Susan J. Peters, 2003, p. 20 [94]). 
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3.2. Financiamento dirigido aos serviços   
 

Estes são modelos que visam o financiamento de serviços prestados (incluindo as escolas), em 
vez de alunos (UNICEF, 2014, p. 16 [93]). Estes modelos fornecem recursos educativos especiais 
(como professores, técnicos e outros recursos para a sala de aula) que foram pré-determinados 
a nível ou nacional ou local. O objetivo desses modelos é facilitar as iniciativas locais no 
desenvolvimento de programas e serviços, mas são necessários mecanismos abrangentes de 
avaliação e monitorização para garantir que os serviços prestados sejam de qualidade e que 
procurem constantemente a inovação num processo de melhoria contínua (UNICEF, 2014, p. 16 
[93]). 

Os modelos baseados em alocação de recursos oferecem um financiamento descentralizado 
permitindo que as próprias escolas tenham maior autonomia sobre a forma como o seu 
financiamento pode ser melhor utilizado.  

Este modelo de financiamento tem uma série de vantagens e desvantagens (Agência Europeia 
para as necessidades especiais e educação inclusiva, 2016, p. 49 [95]):  

Vantagens: 

• Em modelos baseados em alocação de recursos aos contextos, o financiamento 
concentra-se no suporte ao professor e não na deficiência do aluno, de forma a garantir 
uma educação de qualidade para os alunos com necessidades adicionais; 

• A Agência Europeia para as necessidades especiais e educação inclusiva constatou que, 
tal modalidade de financiamento promove a maior gestão financeira na contratação de 
pessoal, mudando o currículo e a organização do apoio adicional (2018, p. 28 [92]). 

Desvantagens:  

• A investigação confirma que os modelos baseados em alocação de recursos incentivam 
as escolas a ajudar os alunos nos programas existentes nas escolas, em vez da criação 
ou adaptação de programas de forma a atenderem às necessidades dos alunos. 

• Adicionar a educação inclusiva na gestão financeira de uma escola pode não financiar 
adequadamente os custos reais de pessoal de apoio necessário para abordar todo leque 
de necessidades de aprendizagem dos alunos. 

• Existe também o perigo das escolas serem penalizadas pelo seu sucesso e 
recompensadas pelo seu fracasso. Por exemplo, quando um aluno com necessidades 
especiais experiência sucesso e necessita de menor apoio, este financiamento é 
perdido. 

Resumindo, o modelo de financiamento de uma escola afeta diretamente as alterações do 
pensamento e das práticas na educação (Agência Europeia, 2018, p. 25 [92]). É importante 
garantir que o modelo de financiamento adotado capacita as escolas para atender às 
necessidades dos alunos e alocar os recursos adequados à inclusão. O modelo de financiamento 
deve também permitir que as escolas incorporem a educação inclusiva nos seus contextos locais, 



IE+  Curso de Treinament: Capítulo IV 
 Financiamento da Educação Inclusiva 
   
                                                

8 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 
 
  

permitindo-lhes promover a inclusão através de uma abordagem baseada na comunidade 
(Agência de educação, 2018, p. 26 [92]) 

 

Ferramenta útil: 
Através da sua participação no projeto "Políticas de Financiamento para Sistemas de 
Educação Inclusiva" (FPIES), a Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação 
Inclusiva desenvolveu o projeto "Ferramenta de Autorrevisão da Política de Financiamento" 
para utilização pelos decisores políticos responsáveis pelo desenvolvimento e 
implementação de políticas de educação inclusiva a nível nacional, regional e/ou local. 
O instrumento visa apoiar a reflexão sobre as políticas de financiamento para a educação 
inclusiva com os decisores de diferentes sectores sociais – educação, saúde, bem-estar, etc. 
– a nível nacional, regional e/ou local. 
Disponível em 25 línguas diferentes, a ferramenta de autorrevisão é uma fonte aberta e pode 
ser adaptada e desenvolvida para atender a situações específicas. 
Para fazer o download e descobrir mais visite o site da Agência aqui: 
 https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-
education-systems-self-review-tool 

 

Destaques de um modelo de financiamento para a inclusão 

- Numa transição bem-sucedida para uma educação inclusiva é fundamental criar-se 
um mecanismo de financiamento continuado de educação especial. 

- Um sistema educativo inclusivo é menos caro do que o financiamento de um sistema 
de ensino segregado e regular de forma simultânea.  

- Os modelos de financiamento per capita visam os alunos e estes seguem-nos no seu 
percurso escolar, independentemente do contexto onde se encontram. 

- Os modelos baseados em alocação de recursos visam o financiamento dos serviços 
prestados às escolas, em vez de alunos. 

 

4. Oportunidades de financiamento externo de 
apoio à educação inclusiva 

  

Infelizmente para muitas escolas, no clima económico atual, os orçamentos da educação são 
muito limitados e os fundos necessários para implementar a educação inclusiva não estão 
disponíveis através de fontes de financiamento tradicionais (Agência Europeia para as 
Necessidades Especiais e Educação Inclusiva, p. 7 [91]).  Embora a responsabilidade de financiar 
sistemas de educação inclusiva reside principalmente ao nível ministerial e autárquico, há 
financiamento alternativo e oportunidades financeiras disponíveis para as escolas e autoridades 
locais, que podem ser utilizadas para colmatar o fosso entre as necessidades financeiras da 
escola e o seu orçamento disponível para as implementar. 

https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool
https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool


IE+  Curso de Treinament: Capítulo IV 
 Financiamento da Educação Inclusiva 
   
                                                

9 
IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 
 
  

Embora a educação seja uma competência dos Estados-membros da UE, a União Europeia 
declarou o seu empenhamento em apoiar a educação de elevada qualidade através do seu 
próprio orçamento. Consequentemente, estão disponíveis vários programas de financiamento 
da UE para os agentes educativos que apoiem a sua transição para uma educação inclusiva. Nem 
todo o programa de financiamento da UE destina-se a apoiar a educação inclusiva, no entanto, 
o programa de financiamento mais adequado às necessidades das escolas e das autoridades 
locais dependerá das suas necessidades e do que pretendem alcançar. 

 

4.1. Financiar a inovação e inclusão escolar 
 

A União Europeia oferece oportunidades para fomentar a inovação na educação e na formação. 
Existem vários programas de financiamento da UE que podem apoiar práticas inovadoras e aprender 
com as experiências de outros: 

Erasmus+ 
 

O Erasmus+ é o programa da UE para apoiar a educação, a formação, a juventude e o desporto 
na Europa. Aberto a organizações, incluindo universidades, agentes educativos, de formação, 
think-tanks, organizações de investigação e empresas privadas, o programa visa promover a 
equidade social e a inclusão através das suas 3 Ações-Chave: 

- Ação-Chave 1: Mobilidade  
- Ação-chave 2: Cooperação para a Inovação e Partilha de Boas Práticas 
- Ação-chave 3: Apoio à Reforma das Políticas  

 

O programa apoia as oportunidades de cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas 
práticas na educação e também auxilia as parcerias que facilitam o desenvolvimento de políticas 
baseadas em evidências, apoiando redes e ferramentas para implementação das políticas.  

 

 Exemplos: 

European Policy Experimentations in the fields of Education and Training led by high-level 
public authorities 2020 (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-
european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-
level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en) 

The Organisation of School Time in Europe: (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/news/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-
201920_en) 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-201920_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-201920_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-201920_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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4.2. O Fundo Social Europeu 
 

O Fundo Social Europeu (FSE) é um dos maiores programas de financiamento da UE que incide 
no apoio a ações que melhoram as oportunidades de emprego e de educação em toda a União 
Europeia. O fundo financia iniciativas que visam a educação e a formação, a redução das taxas 
de abandono escolar e assegurar que os jovens possuem as competências que necessitam para 
se tornarem mais competitivos no mercado de trabalho do futuro. 

As organizações (como as administrações públicas, organizações de trabalhadores e 
empregadores, ONG, instituições de solidariedade social e empresas) com projetos inovadores 
que preencham os critérios do fundo são elegíveis para financiamento do FSE. O financiamento 
do FSE poderá ser atribuído a um Estado-membro ou a nível regional.  

 

Exemplo: 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/ 

 

4.3. Programa INTERREG: 
 

O programa de financiamento INTERREG visa apoiar os Estados-membros a enfrentarem juntos 
os desafios comuns e a cooperar para encontrar soluções partilhadas. Os principais objetivos do 
programa incluem a promoção da inclusão social, bem como o apoio a uma melhor educação e 
formação nos territórios fronteiriços. A fim de atingir estes objetivos, o fundo facilita a 
colaboração dos parceiros regionais e territoriais, sociais e económicos. 

 

Exemplo: 

Urbact: Vital Cities (CM Loulé) combate à exclusão social; Arrival Cities (CM Amadora) 
integração e inclusão da população migrante 

SUDOE: Inscrição para o PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG V-B SUDOESTE EUROPEU 
(Estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo)  

https://interreg.eu/ 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
https://interreg.eu/
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4.4. Apoio à formação ao longo da vida do pessoal docente e não docente  
 

Por vezes, os requisitos-base de formação de docentes não abrangem a formação em 
competências sobre a educação inclusiva. Para muitos dos profissionais da escola, a formação 
adicional é necessária para garantir que se possam implementar processos de promoção à 
educação inclusiva. Através do seu programa de Ação-Chave 1, o Erasmus+ permite que as 
organizações e as escolas tenham a capacidade de oferecer formação estruturada, experiência 
de trabalho, apoio às medidas de emprego, de voluntariado, de formação e oportunidades de 
formação aos funcionários e aos próprios alunos. 

Os beneficiários do financiamento podem candidatar-se a programas de intercâmbio, de 
formação ou eventos, envolvendo docentes, não docentes e alunos.  

As agências nacionais do programa Juventude em Ação e para o programa Erasmus+ Educação 
e Formação (PROALV) gerem os programas e candidaturas disponíveis  
(https://www.erasmusmais.pt/) 

 

4.5. Investimento adicional para as Infraestruturas Escolares 
 

Não tem sido feito investimento necessário para a adaptação das infraestruturas das escolas 
para que estas se tornem mais acessíveis e garantirem a plena inclusão. Encontrar 
financiamento para a atualização e melhorias das infraestruturas é um desafio que parece ser 
intransponível. No entanto, existe um «Plano de Investimento para a Europa», uma das mais 
recentes iniciativas da UE para impulsionar o investimento na Europa através de uma garantia 
orçamental da UE para apoiar o investimento e o acesso ao financiamento. Nos próximos anos, 
um objetivo fundamental do programa será apoiar quatro domínios de ação:  

- infraestruturas sustentáveis; 

- investigação, inovação e digitalização; 

- pequenas e médias empresas; 

- investimento social e competências. 

As autoridades públicas têm à sua disponibilidade o atual Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (EFSI), que deverá ser substituído pelo programa InvestEU, no qual cria 
oportunidades inexploradas para satisfazer as necessidades de investimento, apoiando o acesso 
a fundos, com taxas de juros menores.  

 

Estudo de Caso: Renovação de escolas na Finlândia 

Programa de financiamento da UE: Fundo Europeu para investimentos estratégicos (EFSI) 
em parceria com o Banco Europeu de investimento (BEI) 

https://www.erasmusmais.pt/
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Objetivos e resultado 

Na Finlândia, o município de Espoo trabalhou com o programa EFSI, para obter a aprovação 
de um empréstimo que será usado para construir novos edifícios para ampliar e renovar as 
escolas primárias e secundárias existentes na região. Este empréstimo permitiu às 
autoridades de Espoo iniciarem o seu projeto de renovação mais cedo, com o objetivo de 
melhorar os ambientes de aprendizagem para alunos e professores. 

 

4.6. Oportunidades locais 
 

Os programas locais de organizações, associações, fundações, empresas privadas, são por vezes, 
a opção mais próxima e fácil de financiamento para a concretização de um projeto, um programa 
ou um plano de ação inovador.   

Por exemplo, o CECD no ano letivo 2019-2020 promove um programa de competências 
socio-emocionais a alunos do 5º ano em 17 turmas nos Concelhos de Sintra, Odivelas e 
Loures com o programa “Devagar ao Longe” totalmente financiado pelas Academias do 
Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto envolve, para além da aplicação 
do programa às turmas selecionadas durante um ano letivo, a formação aos docentes e 
partilha dos kits de formação para que as escolas possam continuar a aplicar o programa. 

 

Resumo das oportunidades para financiamento da educação inclusiva: 

• O financiamento alternativo e as oportunidades financeiras estão disponíveis para as 
escolas e as autoridades locais para poderem colmatar o fosso entre as necessidades 
financeiras de uma escola e o orçamento disponível. 

• Os programas de financiamento da UE, como o Erasmus +, o Fundo Social Europeu e o 
INTERREG podem fornecer financiamento para apoiar práticas inovadoras que facilitem 
a inclusão dos alunos. 

• As oportunidades de financiamento, através do Banco Europeu de Investimento, 
poderão estar à disposição para ajudar a satisfazer as necessidades em infraestruturas. 

• Promotores locais, regionais e nacionais são fonte de financiamento de iniciativas que 
promovem a inclusão, as acessibilidades, o acesso à tecnologia e inovação pedagógica. 
 

5. Foco nos alunos e na comunidade 
A simples atribuição de financiamento para a provisão de recursos educacionais não é um fim 
em si mesmo (Agência Europeia para as necessidades especiais e educação inclusiva, 2016, p. 
39 [95]).  Os sistemas de educação inclusiva de elevada qualidade devem ser equitativos e não 
discriminatórios, a fim de garantir que todos os alunos com necessidades de apoio, 
independentemente do estatuto socioeconómico familiar, possam aceder a uma educação 
inclusiva (Agência Europeia para as necessidades especiais e educação inclusiva, 2016, p. 39 
[95]).    
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O uso de um modelo per capita, que incorpora o estatuto socioeconómico como um fator de 
peso na atribuição de financiamento dos alunos, poderá ser uma forma de garantia para que 
haja uma distribuição equitativa de recursos, para que cada criança possa aceder, participar e 
aprender em ambientes inclusivos. 

5.1. Fatores socioeconómicos 
 

O fator socioeconómico de um aluno, seja alto ou baixo, pode ter implicações diretas no seu 
acesso à educação inclusiva.  

Por exemplo, a ausência de transporte escolar acessível representa uma barreira adicional ao 
acesso à escola para muitos alunos. Escolas de educação especial, devido aos recursos adicionais 
que têm, muitas vezes são mais capazes de fornecer transporte escolar gratuito dando um apoio 
vital para as famílias. Tal como, a gratuitidade de refeições escolares, o prolongamento do 
horário escolar, e talvez o mais importante, um calendário escolar mas amplo com atividades 
nas interrupções letivas e o encerramento de apenas um mês por ano. Se as escolas públicas 
são incapazes de fornecer serviços similares este é um fator de forte desincentivo para os pais 
inscreverem os seus filhos em escolas públicas devido às pressões logísticas e económicas 
adicionais que podem criar um forte impacto na Qualidade de Vida dos alunos. 

Como resultado, é importante que todos os responsáveis analisem mais de perto as 
necessidades dos alunos, das suas famílias e da Comunidade em geral para garantir que todos 
os aspetos do sistema educativo promovam a inclusão, independentemente das condições 
económicas individuais. 

 
5.2. A Privatização do apoio Terapêutico 

 

A realidade europeia sobre a necessidade de intervenção terapêutica é muito diversa. Existem 
modelos nacionais, regionais e locais de apoio financeiro a empresas que prestam este serviço, 
à integração destas respostas nos sistemas de saúde existentes e até à quase obrigatoriedade 
de celebração de seguros de saúde privados. Esta necessidade deve-se aos elevados custos que 
um programa terapêutico acarreta, mesmo que haja falta de resultados comprovados que 
justifiquem alguns programas. 

Em Portugal existem medidas específicas de apoio às crianças e jovens com deficiência 
financiadas pela Segurança Social, tais como, a Prestação Social para a Inclusão (PSI), a 
bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio para 
assistência a filho com deficiência - valores financeiros fixos para complementar custos 
familiares adicionais; e Subsídio de Educação Especial - para apoio de âmbito terapêutico que 
financia custos com terapias. Também o Ministério da Saúde, quando avalia a necessidade de 
intervenção terapêutica e não possui os recursos necessários em tempo razoável, o médico de 
família poderá preencher a credencial P1 para que, a família ou a pessoa alvo de tratamento, se 
dirija a um técnico especializado registado na Entidade Reguladora da Saúde (ERS).  
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Apesar desta variabilidade, existe consenso na forma como o apoio terapêutico deverá ser 
prestado. O apoio deverá envolver de forma muito estreita, a família, a escola e outros 
profissionais que contactem com o aluno.  

Estes serviços não deverão ser confundidos com as medidas previstas pelo Ministério da 
Educação, mais especificamente com o financiamento da rede nacional de Centros de Recursos 
para a Inclusão (CRI). Esta resposta não visa a implementação de programas terapêuticos nas 
escolas, mas a promoção de competências da comunidade educativa para promover ambientes 
inclusivos onde apoiam e intensificam a capacidade da escola na promoção do sucesso 
educativo de todos os alunos. 

 

- Os sistemas de educação inclusiva de alta qualidade devem ser equitativos e não 
discriminatórios para todos os alunos com necessidades de apoio, 
independentemente do estatuto socioeconómico da sua família. 

- Os equipamentos educativos devem estar intrinsecamente relacionados com a 
comunidade local onde se inserem, todo este território pode ser visto como a 
paisagem educativa, onde existem competências essenciais necessárias à vida em 
sociedade. 

- A deficiência de um aluno não deverá limitá-lo no acesso a infraestruturas e serviços. 
- O sistema educativo não deve promover a noção que há alunos que necessitam de 

tratamento ou de uma cura para poderem beneficiar de uma educação formal. 
 

 

6. Conclusões 
 
Neste capítulo abordou-se a forma como os mecanismos de financiamento e as estruturas de 
apoia às escolas podem ter um impacto no sucesso de uma transição para uma educação 
inclusiva. A partir de uma avaliação dos possíveis modelos de financiamento escolar disponíveis 
para as autoridades locais, este capítulo centrou-se nas medidas de financiamento em vários 
níveis, incluindo um nível escolar e comunitário, até ao nível europeu. 

 

7. Sumário  
 

- É crucial que as autoridades desenvolvam mecanismos de financiamento claros que 
permitam às escolas satisfazer as necessidades dos seus alunos e tornarem-se mais 
inclusivas. Os modelos de financiamento per capita, nos quais o financiamento segue os 
alunos à medida que progridem no sistema educativo, e modelos de financiamento a 
serviços, são eficazes na promoção da educação inclusiva e de equidade no acesso ao 
sistema educativo.  
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- O orçamento de uma escola deve ser cuidadosamente avaliado para garantir que os 
recursos da escola sejam utilizados para o benefício de todos os alunos. 

- Financiamento adicional e oportunidades financeiras estão disponíveis para as escolas 
e autoridades regionais e pode ser usado para colmatar o fosso entre as necessidades 
financeiras de uma escola e o seu orçamento. 
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