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É difícil falar sobre como facilitar a educação inclu-
siva sem também abordar como pode ser finan-
ciada. Para uma transição bem-sucedida de apoio 
a medidas sobre educação inclusiva, as políticas 
devem ser adequadamente apoiadas pela aloca-
ção adequada de fundos e recursos. Desde a es-
truturação do orçamento global de uma escola, 
até ao transporte escolar gratuito, as medidas de 
financiamento podem impactar nos níveis de in-
clusão dos alunos com deficiência.

Os organismos a nível nacional, regional e muni-
cipal, gerem a alocação de recursos no sistema 
educativo. Esta decisão tem impacto direto no su-
cesso 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.

Um primeiro desafio para a transição bem-suce-
dida para a educação inclusiva é o financiamento 
continuado das escolas de educação especial. Co-
nhecido como um “modelo paralelo”, o financia-
mento das escolas de educação especial ao lado 
do financiamento de escolas do ensino regular 
cria uma competição de recursos e resultados en-
tre 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 mo-
delo muito mais oneroso para as autoridades, em 
comparação com os sistemas de educação inclusi-

va (Comissário para os Direitos Humanos do Con-
selho da Europa, 2017, P.14). Embora a transição 
inicial para sistemas de educação inclusiva possa 
incorrer em custos mais elevados, colocando al-
tas concentrações de alunos com deficiência nas 
mesmas escolas e salas de aula, obrigam as auto-
ridades públicas a fornecerem recursos humanos 
e materiais para satisfazer as necessidades de um 
elevado número de alunos que possam ter dificul-
dades de aprendizagem (Comissário do Conselho 
da Europa para os direitos humanos, 2017, P. 14). 

Mecanismos de financiamento eficazes propor-
cionam um incentivo à educação inclusiva quando 
promovem mecanismos de capacitação das par-
tes interessadas a desenvolverem ambientes de 
aprendizagem inovadores, inclusivos e flexíveis 
para todos os alunos (Agência Europeia, 2018, 
P12). Estes mecanismos devem acomodar o con-
texto e facilitar a educação inclusiva através de 
uma abordagem que inclua a Comunidade (Agên-
cia Europeia, 2018, p. 29)

Os modelos de financiamento per capita focam o 
aluno, onde o financiamento acompanha o aluno. 
Estes modelos focam-se nas necessidades educa-
tivas especiais dos alunos, e tendem a necessitar 
de uma categorização sistematizada por níveis 
(UNICEF, 2014, p. 15). Essas categorias agrupam 
os alunos por características comuns, por idade, 
localização, desvantagem social percecionada ou 
grau de incapacidade ou deficiência. A cada cate-
goria é atribuída um peso diferente no sistema de 
financiamento, o que significa que as escolas po-
dem receber financiamento adicional para os alu-
nos que se enquadram em categorias que exigem 
apoio adicional e o consequente financiamento 
(UNICEF, 2014, p. 16). 
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O financiamento dirigido aos serviços visa o fi-
nanciamento de serviços prestados (incluindo as 
escolas), em vez de alunos (UNICEF, 2014, p. 16). 
Estes modelos fornecem recursos educativos es-
peciais (como professores, técnicos e outros re-
cursos para a sala de aula) que foram pré-deter-
minados 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 ava-
liação e monitorização para garantir que os ser-
viços prestados sejam de qualidade e que procu-
rem constantemente a inovação num processo de 
melhoria contínua (UNICEF, 2014, p. 16).

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

O modelo de financiamento de uma escola afeta 
diretamente as alterações do pensamento e das 
práticas na educação (Agência Europeia, 2018, 
p. 25). É importante garantir que o modelo de fi-
nanciamento adotado capacita as escolas para 
atender às necessidades dos alunos e alocar os 
recursos adequados à inclusão. O modelo de fi-
nanciamento deve também permitir que as es-
colas incorporem a educação inclusiva nos seus 
contextos locais, permitindo-lhes promover a in-
clusão através de uma abordagem baseada na 
comunidade (Agência de educação, 2018, p. 26).

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 práti-
cas inovadoras que facilitem a inclusão dos alu-
nos.

As oportunidades de financiamento, através do 
Banco Europeu de Investimento, poderão estar à 
disposição para ajudar a satisfazer as necessida-
des 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.

Os sistemas de educação inclusiva de alta qualida-
de 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 intrin-
secamente 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.


