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Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2019

Proposta de aditamento

CAPÍTULO X

Outras disposições

Artigo 160.º-A

Plano de financiamento para a Inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais nos 

estabelecimentos de ensino públicos

No ano de 2019 o Governo cria um plano de financiamento para a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais nos estabelecimentos do ensino públicos que considere, entre 

outros,:

a) O reforço de meios humanos e materiais para o apoio de alunos com necessidades educativas 

especiais;

b) Eliminação das barreiras arquitetónicas e adequação dos espaços às necessidades dos alunos;

c) Aquisição e ou adequação de materiais e equipamentos pedagógicos necessários para os alunos 

com necessidades educativas especiais.

Assembleia da República, 15 de novembro de 2018

Os Deputados,

Paulo Sá
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Duarte Alves

Diana Ferreira

Nota Justificativa:

A garantia de uma educação inclusiva e de uma Escola Pública, gratuita, de qualidade e para todos, 

cumprindo os preceitos constitucionais e o determinado na Lei de Bases do Sistema Educativo, é 

inseparável de medidas que assegurem a todas as crianças e jovens, independentemente das suas 

características, da sua origem, da sua cultura, ou das suas condições sociais podem aprender juntos nas 

escolas públicas das suas comunidades.

O cumprimento deste direito só será concretizado com a garantia dos necessários meios humanos, 

materiais, técnicos e pedagógicos que respondam às necessidades de todas e de cada uma das suas 

crianças e jovens.

O PCP tem-se batido, ao longo dos anos, pelo necessário reforço de docentes de Educação Especial mas 

também de assistentes operacionais, psicólogos, intérpretes de Língua Gestual, terapeutas 

ocupacionais, terapeutas da fala e outros profissionais cuja presença nas escolas é imprescindível para 

a garantia do direito à Educação de todas as crianças e jovens. Profissionais que devem ter um vínculo 

estável e devem ser devidamente valorizados.

Considerando os problemas que se continuam a sentir nas escolas, todos os dias, e considerando que 

não há inclusão sem recursos (humanos, materiais, técnicos, pedagógicos, financeiros), o PCP apresenta 

uma proposta para um plano de financiamento que garanta a efectiva inclusão dos alunos com 

necessidades especiais nos estabelecimentos do ensino público.
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