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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Notícias recentes divulgadas pela comunicação social dão conta dos resultados de um inquérito,

realizado pela Federação Nacional dos Professores, sobre a educação inclusiva que aponta

para que quatro em cada dez alunos com necessidades especiais não têm apoio direto do

professor especializado e que a principal queixa das escolas é a falta de recursos humanos.

Entre os mais de 89 mil alunos das escolas inquiridas, 5.544 beneficiam de medidas seletivas ou

adicionais e a maioria (81,7%) passa mais de 60% do tempo letivo em sala de aula.

De acordo com os resultados do inquérito, 40% dos alunos com necessidades especiais não

têm qualquer apoio direto do docente de educação especial, que apenas aconselha o professor

da turma.

A falta de profissionais especializados para a educação inclusiva é o principal problema que,

segundo os resultados do inquérito, as escolas apontam no balanço que fazem dos quatro anos

desde a implementação do regime.

A maioria dos agrupamentos (73,5%) afirma que o número de assistentes operacionais para a

educação especial continua a ser insuficiente e 65,5% dizem que esses profissionais não têm

formação específica.

Os diretores referem ainda falta de terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais e psicólogos

clínicos, além dos psicólogos educacionais que também são insuficientes, e alguns apontam

também a necessidade de enfermeiros devido às necessidades especiais de saúde de alguns

alunos.

Outro aspeto avaliado no inquérito está relacionado com as regras sobre a constituição das

turmas que integrem alunos com necessidades especiais e que não devem ultrapassar o total

de 22 alunos nessa situação.

Entre as 6.911 turmas dos 80 agrupamentos inquiridos, 1.647 integram alunos com

necessidades especiais, mas só pouco mais de metade (56,6%) respeita os dois critérios.

Os resultados deste inquérito confirmam que continuam a subsistir graves falhas na aplicação

da legislação sobre educação inclusiva.

Aliás, já detetadas no relatório relativo ao ano letivo de 2020/2021, da Inspeção Geral de

Educação e Ciência (IGEC). Nesse relatório, era destacado também que 12,4% das escolas

intervencionadas não estavam a executar todas as medidas definidas nos relatóriostécnico-



pedagógicos, afetando 2,4% destas crianças e alunos, sendo a falha justificada pelos diretores

com a insuficiência de recursos humanos específicos.

Entre as propostas que a IGEC fez ao Ministério da Educação figura a necessidade de se dotar

as escolas com os recursos específicos necessários à operacionalização das medidas, previstas

na lei, de forma a garantir a todas as crianças e alunos o direito a uma educação inclusiva que

responda às suas potencialidades, expectativas e necessidades.

As falhas detetadas face ao cenário idealizado no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua

redação atual são relevantes e colocam a causa aquele que tem sido o discurso de inclusão

propalado pelo Governo e esbarra com a realidade.

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm os Deputados do

Grupo Parlamentar do PSD, por intermédio de V. Excelência, nos termos e nos fundamentos

que antecedem, solicitar a resposta às seguintes perguntas:

1 – Tem o Senhor Ministro da Educação conhecimento destas situações?

2 – Tendo conhecimento das falhas na aplicação da legislação sobre educação inclusiva vai o

Ministério da Educação dotar efetivamente as escolas com os recursos específicos necessários

à operacionalização das medidas previstas na Lei, conforme a recomendação da Inspeção-

Geral da Educação e Ciência?

3 – Quanto tempo estima para que todos alunos que, comprovadamente, necessitam de

beneficiar de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão disponham dos recursos

humanos e organizacionais específicos que lhes garantam uma educação inclusiva que

responda às suas potencialidades, expectativas e necessidades?

Palácio de São Bento, 26 de julho de 2022
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