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PARECERES 
 

Parecer sobre Iniciativas para Estudantes com 
NEE no Ensino Superior 

 
 

O princípio fundamental da escola inclusiva, conforme a declaração de Salamanca, é o de que todos 

os estudantes devem estudar em conjunto, sempre que possível, e que qualquer instituição de 

ensino deve reconhecer e responder às diversas necessidades de qualquer estudante, adaptando as 

suas condições físicas e as metodologias de ensino que permitam a todos os estudantes atingir o 

sucesso académico, nomeadamente os com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 

A presença de estudantes com NEE não perturba a aprendizagem e o desenvolvimento social de 

estudantes sem NEE (Dyssegaard, Larse, 2013) e simultaneamente estudos sugerem que os 

estudantes com NEE beneficiam da integração num contexto de aprendizagem geral (Wild et al., 

2015).  

 

A este respeito convém adicionar um ponto extremamente importante. A disseminação do conceito 

inclusão, e a sua visão de uma educação em tudo semelhante para todos, levou a um distanciamento 

do princípio inicial relacionado com uma genuína educação especial personalizada, que requer 

frequentemente a criação e manutenção de espaços físicos e outras condições que respondam às 

necessidades específicas de cada estudante (Rodrigueza, Garro-Gila, 2015). Basicamente, a inclusão 

deve ser uma preocupação das instituições, aceitar e potenciar o sucesso académico de qualquer 

estudante, independentemente das suas características, mas que também se deve preocupar em 

fornecer as condições específicas a cada necessidade para que este sucesso seja efectivamente 

atingível. 

 

Em conformidade com declarações internacionais sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as 

instituições de ensino superior têm o dever de estabelecer os recursos, as adaptações e as estruturas 

que possibilitem a prestação dos serviços requeridos pelos estudantes com NEE. Ainda assim, e 

apesar das recomendações, os estudantes referem a existência de muitas barreiras ao 

desenvolvimento e conclusão com sucesso do seu percurso académico (Pires, 2016). 

 

O apoio financeiro a estudantes com NEE é crucial, tendo em conta que apresentam na sua 

generalidade rendimentos inferiores a outros estudantes sem necessidades especiais e dependem 

muito dos seus próprios recursos e das condições fornecidas pelas suas famílias (Biewer et al, 2015). 

 

Não só o apoio financeiro mas também o investimento em técnicas, recursos humanos, infra-

estruturas, que são naturalmente dispendiosos. Estas condições são extremamente importantes para 

se conseguir dar resposta às dificuldades sentidas pelos estudantes na sua vivência académica (Seele, 

Wolanin, 2004). 

 

Assim, numa perspectiva estratégica e potenciadora do contexto académico, as instituições devem 

analisar o contexto de aprendizagem dos estudantes e, a partir deste ponto, encontrar ferramentas e 
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serviços (educacionais, psicológicos, terapêuticos, sociais e clínicos) que potenciem as aprendizagens 

académicas e sociais, a educação apropriada (Correia, 2005). 

 

Considerando que a transição entre o ensino secundário e o ensino superior é importante para a 

devida inclusão dos estudantes com NEE (Biewer et al, 2015), torna-se por isso necessária a criação 

de mecanismos eficazes que facilitem a passagem de um ciclo para outro. Por um lado, 

acompanhando o percurso de cada indivíduo, transmitindo informação útil resultante das 

experiências e adaptações anteriores e, simultaneamente, permitindo que as instituições de ensino 

superior se preparem convenientemente para o acolhimento destes estudantes. Deste modo, parece 

ser essencial o desenvolvimento de legislação adequada que promova uma articulação estreita entre 

os 2 níveis de ensino, secundário e superior, não esquecendo a formação de adultos, contribuindo 

assim para a inclusão e igualdade. 

 

Finalmente, convém referir que é necessária uma legislação abrangente sobre as NEE, comum às 

várias instituições de ensino superior, que defina claramente os direitos e os deveres de todos os 

envolvidos, que regulamente os critérios de intervenção, que uniformize a linguagem e os 

procedimentos a adoptar. 

 

Analisando por fim as propostas de projecto de lei apresentadas pelos diversos partidos: 

1. A medida proposta no Projecto de lei n.º 321/XIII (2.ª), Isenção de propinas no primeiro e 

segundo ciclos de estudos no ensino superior para estudantes com deficiência, parece 

preconizar um princípio de discriminação, que embora positiva não é inclusiva porque separa 

logo à partida um determinado grupo de estudantes que se pretende que tenha direitos 

igualitários.  

Considerando que o financiamento das instituições, dos estudantes através de bolsas de 

apoio social, o investimento geral na educação, tem sido reduzido e não corresponde às 

necessidades reais, é importante aumentar os fundos disponíveis dando assim resposta às 

dificuldades gerais. 

Os estudantes com NEE, através dos serviços de acção social, têm já acesso a ferramentas e 

bolsas que lhes permitem manter-se no ensino superior e conseguirem obter sucesso 

académico. Estas medidas individualizadas e à medida das necessidades representam um 

apoio positivo importante e desde logo não discriminatório no acesso porque são apenas 

solicitados após o ingresso na instituição de ensino. 

2. Relativamente ao Projecto de lei n.º 329/XIII (2.ª), Acessibilidade efectiva para todos os 

estudantes com Necessidades Educativas Especiais no Ensino Superior, não é do 

conhecimento que existam situações em que se tenham rejeitado inscrições de estudantes 

em instituições de ensino superior. Mais, a legislação portuguesa parece já ser ajustada a 

estas situações. 

 

3. Sobre 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=4043

9o Projecto de resolução n.º 358/XIII (1.ª), Estudantes com Necessidades Educativas 

Especiais no Ensino Superior, apenas se poderá dizer que são ideias que vão de encontro às 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
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exigências de uma adequada inclusão de todos os estudantes, referindo ainda a utilização 

das novas tecnologias como ferramentas úteis e importantes.  

 

4. Convém dizer que Projecto de resolução n.º 511/XIII (2.ª), Por um ensino público e inclusivo 

no Ensino Superior, identifica várias áreas importantes de serem estudadas e analisadas no 

sentido de serem desenvolvidas estratégias adequadas à implementação de medidas 

específicas no ensino superior. Este é o primeiro passo para uma intervenção adequada e 

estruturada. 

 

5. No geral, o Projecto de resolução n.º 512/XIII (2.ª), Por uma maior inclusão dos Estudantes 

com Necessidades Educativas Especiais no Ensino Superior, apresenta uma série de medidas 

que se enquadram naquilo que devem ser boas práticas de inclusão. É importante que exista 

financiamento das instituições e simultaneamente dos estudantes, de forma a responder às 

suas necessidades específicas. Uma grande parte do financiamento de estudantes com NEE 

destina-se a responder às suas necessidades específicas. O apoio a estes estudantes não terá 

que passar pela majoração das bolsas já existentes, criando situações complicadas de 

julgamento, já que os critérios de atribuição deveriam ser dirigidos às necessidades e não aos 

rendimentos. Parece ser mais útil criar financiamento específico para as NEE, podendo ser ou 

não complementar às bolsas de estudo. 

 

6. O Projecto de resolução n.º 514/XIII (2.ª), Respostas, ao nível do ensino superior, para 

estudantes com necessidades educativas especiais (NEE), parece ser o mais ajustado às 

necessidades dos estudantes com NEE, referindo a necessidade de se criarem serviços 

especializados e definirem pessoas de contacto, bem como o aumento das bolsas sociais e a 

disponibilização de mais condições facilitadoras da comunicação entre instituição e 

estudantes (intérpretes de língua gestual portuguesa e assistentes pessoais). Embora, para o 

financiamento específico das respostas às NEE, parece mais útil um estatuto diferente da 

bolsa de estudo, permitindo ser atribuído financiamento independentemente da atribuição 

de bolsa. 

 

7. O Projecto de resolução n.º 515/XIII (2.ª), Recomenda ao governo português que elabore um 

plano de acção que permita uma efectiva acessibilidade dos alunos com necessidades 

educativas especiais ao ensino superior, apesar de não incluir tantas medidas como outros 

projectos inclui 2 medidas inovadoras: a acessibilidade das carreiras de transportes públicos 

que servem as instituições de ensino superior portuguesas; e a elaboração de um plano de 

acção a curto prazo que permita uma efectiva acessibilidade e frequência dos alunos com 

necessidades educativas especiais ao ensino superior. Medidas que parecem ser 

fundamentais para a tão desejada inclusão porque facilitam o acesso às instituições. 

 

8. Por fim, o Projecto de resolução n.º 516/XIII (2.ª), Apoio aos estudantes com necessidades 

educativas especiais no ensino superior, apresenta uma medida nova, em comparação com 

outros projectos, de extrema importância para inclusão: a criação na Direcção Geral do 

Ensino Superior, de um gabinete de apoio à inclusão de alunos/as com necessidades 

educativas especiais no ensino superior, que articule informação entre o ensino secundário e 

o ensino superior e que funcione como interlocutor junto dos/das pré-candidatos/as ao 

ensino superior com necessidades educativas especiais. Convém relembrar que muitos 
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estudantes concorrem ao ensino superior sem recorrerem ao contingente especial, tornando 

assim necessário melhorar a informação relativa a actividade deste gabinete.  

 

Este projecto, talvez o mais abrangente, embora não focando especificamente a necessidade 

de compreender e estudar a realidade actual, aborda ainda uma melhor estratégia de 

financiamento às instituições: alguma verba directa às instituições, aumento das bolsas dos 

estudantes com NEE. Sobre esta última é importante referir que os critérios de atribuição 

devem ser centrados nas dificuldades e não tanto nos rendimentos per capita, sendo até 

mais útil criar medidas independentes das bolsas de estudo, que possam ser atribuídas 

independentemente do estudante ter direito ou não a bolsa. 

 


