


Esta aplicação informática tem como objetivo facilitar a 
pesquisa da documentação legislativa essencial no âmbito da 
educação.

Foram criadas três categorias principais. Em cada uma delas, 
encontram-se os documentos legislativos agrupados por 
assunto. Cada documento é acompanhado de uma breve 
descrição do seu conteúdo. Através do programa Acrobat 
Reader, é possível visualizar, arquivar e imprimir estes 
documentos.

Reuniu-se ainda um conjunto de documentos, sites, 
bibliografia e instituições de referência.

É também disponibilizado um glossário de termos técnicos 
relacionados com a educação.
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Pré-Escolar

Lei de Bases do Sistema Educativo

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar

Universalidade da Educação Pré-escolar

Organização e Financiamento do Pré-Escolar 

Estatuto dos Jardins de Infância da Rede Pública



Lei de Bases do Sistema Educativo

Lei n.º 46/86

Estabelece o quadro geral do sistema educativo (Artigos 5.º)



Lei Quadro da Educação Pré-Escolar

Lei n.º 5/976

Consagra o ordenamento jurídico da educação pré-escolar



Lei da Universalidade da educação pré-escolar

Lei n.º 65/2015

Consagra a universalidade da educação pré-escolar para as 
crianças a partir dos 4 anos de idade



Ensino Básico e Secundário

Lei de Bases do Sistema Educativo

Matrículas, Turmas e Funcionamento 

Regime de avaliação e certificação das aprendizagens

Organização e da gestão dos currículos dos ensinos 
básico e secundário

Lei das matrizes curriculares do 1.º ciclo do ensino
básico e dos cursos profissionais do ensino
secundário

Lei do princípios orientadores da avaliação das 
aprendizagens nos ensinos básico e secundário



Lei de Bases do Sistema Educativo

Lei n.º 46/86

Estabelece o quadro geral do sistema educativo (Artigos 6º, 
7º, 8º, 9º e 10º).



Matrículas, Turmas e Funcionamento 

Despacho normativo n.º 7-B/2015 

Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva
renovação, as normas a observar na distribuição de crianças e
alunos, constituição de turmas e período de funcionamento dos
estabelecimentos de educação e de ensino.



Lei Organização e da gestão dos currículos

Lei n.º 17/2016

Estabelece os princípios orientadores da organização e da 
gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da 
avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a 
desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento 
do currículo dos ensinos básico e secundário



Regime de avaliação e certificação das aprendizagens

Despacho normativo nº1- F/ 2016

Regulamenta o regime de avaliação e certificação das
aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico,
bem como as medidas de promoção do sucesso educativo que
podem ser adotadas no acompanhamento e desenvolvimento
das aprendizagens.



Lei das matrizes curriculares do 1.º ciclo do ensino básico
e dos cursos profissionais do ensino secundário

Decreto-Lei n.º 91/2013

Estabelece as novas matrizes curriculares do 1.º ciclo do
ensino básico e dos cursos profissionais do ensino secundário.
Os ajustamentos agora introduzidos visam a integração nos
curriculos de componentes que fortalecem o desempenho dos
alunos e que proporcionam um maior fortalecimento das suas
capacidades.



Lei princípios orientadores da avaliação das aprendizagens 
nos ensinos básico e secundário

Decreto-Lei n.º 17/2016

Estabelece os princípios orientadores da avaliação das
aprendizagens nos ensinos básico e secundário, e aponta para
um modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens
para o ensino básico que clarifique os propósitos da avaliação
e simultaneamente contribua para uma intervenção atempada
nas aprendizagens dos alunos.



Ensino Superior

Lei do Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior

Relativa às bases do ensino particular e cooperativo

Regime jurídico das instituições de ensino superior

Lei do Processo de Bolonha



Lei do Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior

Lei n.º 38/2007

Aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior



Lei Relativa às bases do ensino particular e cooperativo

Lei n.º 9/1979

Relativa às bases do ensino particular e cooperativo



Processo de Bolonha

Lei n.º 107/2008

A concretização do Processo de Bolonha ao nível da adopção 
do modelo de organização do ensino superior em três ciclos 



Regime jurídico das instituições de ensino superior

Lei n.º 62/2007



Intervenção Precoce

Necessidades Educativas Especiais

Promoção do Sucesso Educativo

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS



Intervenção Precoce

Decreto-Lei n.º 281/2009 de 6 de outubro

Criação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na
Infância (SNIPI), o qual consiste num conjunto organizado de
entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a
garantir condições de desenvolvimento das crianças com
funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento
pessoal, social, e a sua participação nas actividades típicas
para a idade, bem como das crianças com risco grave de
atraso no desenvolvimento.



Necessidades Educativas Especiais

Portaria n.º 1102/97, 3 novembro
Garante as condições de educação para os alunos que 
frequentam as associações e cooperativas de ensino 
especial.

Portaria n.º 1103/97, 3 novembro
Garante as condições de educação especial em 
estabelecimentos de ensino particular

Decreto-Lei n.º 3/2008, 7 janeiro
Define os apoios especializados a prestar na educação pré -
escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores 
público, particular e cooperativo



Necessidades Educativas Especiais

Decreto-Lei n.º 93/2009, 16 abril
Aprova o sistema de atribuição de produtos de apoio a pessoas 
com deficiência e a pessoas com incapacidade temporária, 
nomeadamente ajudas técnicas.

Despacho n.º 5291/2015, 21 maio
Estabelece a rede nacional de Centros de Recursos de 
Tecnologias de Informação e Comunicação para a Educação 
Especial (CRTIC) como centros prescritores de produtos de 
apoio do Ministério da Educação e Ciência no âmbito do 
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), as suas 
atribuições, constituição e competências da equipa, bem como 
a responsabilidade pela monitorização da atividade destes 
Centros



Necessidades Educativas Especiais

Lei n.º 21/2008, 12 maio
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 
n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, que define os apoios 
especializados a prestar na educação pré-escolar e nos 
ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e 
cooperativo.

Despacho n.º 7617/2016
Criação de um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar 
um relatório com propostas de alteração ao Decreto-Lei n.º 
3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de 
maio e respetivo enquadramento regulamentador, incluindo os 
mecanismos de financiamento e de apoio, com vista à 
implementação de medidas que promovam maior inclusão 
escolar dos alunos com necessidades educativas especiais.



Necessidades Educativas Especiais

Portaria N.º 201-C/2015, 10 julho
Regula o ensino de alunos com 15 ou mais anos de idade, com 
currículo específico individual (CEI), em processo de transição 
para a vida pós-escolar, nos termos e para os efeitos 
conjugados dos artigos 14.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro, na sua redação atual, e da Lei n.º 85/2009, de 
27 de agosto, regulada pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de 
agosto, e revoga a Portaria n.º 275-A/2012, de 11 de setembro

Resolução da Assembleia da República N.º 17/2015, 19 
fevereiro
Aplicação das recomendações do conselho nacional de 
educação relativamente ao enquadramento legal da educação 
especial, alterando determinadas medidas do dec. Lei 3/2008. 



Promoção do Sucesso Educativo

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril - Gabinete 
do Secretário de Estado da Educação
Regulamenta o regime de avaliação e certificação das 
aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, 
bem como as medidas de promoção do sucesso educativo 
que podem ser adotadas no acompanhamento e 
desenvolvimento das aprendizagens.

Decreto-lei n.º 176/2012, de 2 de agosto - Ministério da 
Educação e Ciência
Regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da 
escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 18 anos e estabelece medidas 
que devem ser adotadas no âmbito dos percursos escolares 
dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares.



Promoção do Sucesso Educativo

O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos 
Decretos-Leis n.os 91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 
12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril
Estabelece os princípios orientadores da organização e da 
gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da 
avaliação do ensino e das aprendizagens e do processo de 
desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário



Promoção do Sucesso Educativo

O Despacho Normativo n.º 4-A/2016, no seu art.º 12.º, prevê 
a implementação da medida de Apoio Tutorial Específico que 
acresce às medidas já implementadas pelas escolas. 
Constitui-se como um recurso adicional, visando a diminuição 
das retenções e do abandono escolar precoce e 
consequentemente, a promoção do sucesso educativo.
A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, 
destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico que 
ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais 
retenções.



APOIOS À DEFICIÊNCIA

Segurança Social

Finanças

IEFP

Saúde

Outros apoios



Segurança Social

Subsídios

Bolsas, pensões

Produtos de Apoio

Ação social Escolar



Segurança Social - Subsídios

Decreto-lei nº 176/2003 de 2 de agosto; portaria 
511/2009 de 14 de maio 

A bonificação por deficiência é um acréscimo ao 
abono de família para crianças e jovens que é atribuído 
quando por motivo de perda ou anomalia congénita ou 
adquirida, de estrutura ou função psicológica, 
intelectual, fisiológica ou anatómica, a criança ou jovem 
necessite de apoio individualizado, pedagógico ou 
terapêutico específico.
Decreto-Lei n.º 87/2008, de 28 de Maio 
Altera o Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, 
introduzindo uma majoração ao montante do 
abono de família para crianças e jovens, no âmbito 
das famílias monoparentais



Segurança Social

Decreto-lei nº 170/80 de 29 de maio –, 6º,9º

Artigo 9º-Subsídio educação especial: prestação pecuniária 
paga mensalmente que se destina a assegurar a compensação 
de encargos resultantes da aplicação de formas específicas de 
apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente, a 
frequência de estabelecimentos adequados.

Artigo 6º - Subsídio mensal vitalício – prestação em dinheiro 
que se destina a compensar o acréscimo de encargos 
familiares dos descendentes dos beneficiários, portadores de 
deficiência física, orgânica, sensorial, motora ou mental, que se 
encontrem impossibilitados de assegurar normalmente a sua 
subsistência pelo exercício de atividade profissional.

Artigo 5º - Bonificação por deficiência



Segurança Social

Decreto-Lei n.º 133-B/97 de 30 de Maio
Regime de proteção social da função pública: 
artigo 7º, 21º e 32º - Bonificação por deficiência; 
artigo 8º - subsídio por frequência de estabelecimento de educação 
especial; 
artigo 9º, e 22º - subsídio mensal vitalício

artigo 23º - subsídio por assistência a 3º pessoa: atribuído aos 
descendentes que sejam titulares do subsídio familiar a crianças e 
jovens, com bonificação por dependência ou de subsídio mensal vitalício 
e dependam e tenham efetiva assistência de 3ª pessoa de, pelo menos, 
6 horas diárias, para assegurar as suas necessidades básicas.



Segurança Social

Decreto-lei nº 91/2009 de 9 de abril,

Artigo 20º-Subsídio para assistência a filho com deficiência 
ou doença crónica: apoio em dinheiro dado às pessoas que 
tiram uma licença no seu trabalho para acompanhar os filhos 
(biológicos, adotados, ou do cônjuge), devido a deficiência ou 
doença crónica, que pode ir dos seis meses até aos 4 anos. O 
valor do subsídio corresponde a 65% da remuneração de 
referência, com limite máximo de 838,44€, e pode ser pago 
mensalmente ou de uma só vez

Artigo 21º- subsídio para assistência a neto



Segurança Social

Bolsa de estudo (ensino superior)

Decreto-lei nº 189/92 de 3 de setembro; portaria nº 
258/2011 de 14 de julho

Ensino superior: estatuto especial na atribuição da 
bolsa de estudo. Os estudantes bolseiros com deficiência 
igual ou superior a 60% têm um estatuto especial na 
atribuição de bolsa de estudo. A entidade competente 
poderá definir o valor da bolsa tendo em conta a situação 
específica e as despesas . O limite é o valor da bolsa de 
referência, mais complementos de alojamento e transporte.



Segurança Social

Pensões

Decreto-lei nº464/80 de 13 de outubro

Decreto-lei nº18/2002 de 29 de janeiro

Pensão social de Invalidez (regime não contributivo): 
prestação dada a cidadãos incapacitados para qualquer 
atividade profissional e que não estejam abrangidos por 
qualquer regime da Segurança social

Decreto-lei nº187/2007 de 10 de maio
Pensão de Invalidez: valor pago mensalmente no caso de 
incapacidade, permanente para o trabalho e que sejam 
beneficiários do Regime social de Segurança social.



Segurança Social

Produtos de Apoio

Decreto-Lei n.º 42/2011 de 23 de Março: 

Sistema de atribuição de produtos de apoio: 

Os produtos de apoio são produtos, instrumentos, 
equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa 
com deficiência, especialmente produzido ou disponível 
que previne, compensa, atenua ou neutraliza a limitação 
funcional ou de participação. Ex: cadeiras de roda, barras 
de apoio, canetas adaptadas, computadores, 
amplificadores de som…



Segurança Social

Ação social escolar

Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro

Para além das ajudas habituais da Ação Social Escolar, os 
alunos com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente têm ainda outros benefícios, como por 
exemplo:

-comparticipação na totalidade dos custos da refeição e dos 
transportes, caso viva a três quilómetros da escola; 

-comparticipação na compra de material e manuais 
escolares, de acordo com os critérios fixados para a 
generalidade dos alunos no escalão mais favorável;

-comparticipação na aquisição de tecnologia de apoio a que 
se refere o artigo 22 do DL nº 3/2008.



Finanças

Veículos

Impostos



Finanças

Veículos

Lei nº 22 – A/2007 de 29 de junho 

-isenção do imposto sobre aquisição de veículos 
(ISV)

-Benefício (limite de 7800€) aplicado aos deficientes com 
mais de 18 anos e um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%; ou que necessitem de cadeira de rodas 
para se movimentarem; ou tenham deficiência visual

- Isenção do Imposto Único de circulação (IUC)

--isentas as pessoas com grau de incapacidade igual ou 
superior a 60% para veículos das categorias A, B e E 
(motociclos, automóveis ligeiros e com reboque)

-.



Finanças

Veículos

Decreto-Lei n.º 17/2011 de 27 de Janeiro simplifica o
decreto-lei nº 307/2003 de 10 de dezembro 

-Estacionamento

Podem usufruir do cartão de estacionamento as pessoas 
cuja deficiência lhes provoque uma mobilidade reduzida 
(deficiência motora, multideficiência profunda).



Finanças

Impostos
Lei nº 64-b/2011 de 30 de dezembro; lei nº 55-a/2010 de 31 
de dezembro; lei nº 67-a/2007 de 31 de dezembro; lei nº 
53-A/2006 de 29 de dezembro

Dedução à coleta: Possibilidade de  pessoas com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%, deduzirem à coleta 
parte das despesas com educação e reabilitação, seguros ou 
contribuições pagas a associações mutualistas. 
Para usufruírem desta regalia, os pais têm de informar a 
entidade empregadora para que lhes seja aplicada a tabela 
de IRS correspondente ao grau de incapacidade do filho.

Decreto lei n.º 202/96, de 23 de Outubro: regime de 
avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência 
(atestado multiusos)



Habitação

Lei nº 6/2006 de 27 de fevereiro

Arrendamento:se portador de incapacidade superior a 
60%, só fica submetido ao NRAU (nova lei de 
arrendamento urbano) caso haja acordo entre as 
partes.

Decreto-lei nº 230/80 de 16 de julho e DL nº 541/80 
de 10 de novembro, revogado pela Lei 64/2014

Condições especiais de acesso ao crédito à habitação 
(aquisição ou construção), nas mesmas condições 
estabelecidas para os trabalhadores de instituições de 
crédito.

Refira-se que, caso haja necessidade de fazer adaptações 
na habitação o custo das obras poderá ser suportado 
integral ou parcialmente pela Câmara.



IEFP

Estágios

Emprego

Apoios cuidadores



IEFP

- A medida Estágio Emprego destinada a pessoas com 
deficiência tem a duração de 12 meses não prorrogáveis, 
variando a sua remuneração consoante o seu nível de 
habilitações. 

- Pode ser realizado em entidades de natureza jurídica 
privada, com ou sem fins lucrativos, sendo que a 
comparticipação da bolsa de estágio varia entre os 80% e 
os 95%, consoante o tipo de empresa e a sua dimensão. 

- Para pessoas com deficiência não existe limite de idade.

Estágios emprego 

Portaria n.º 92- 2011 



IEFP

Emprego

Decreto-Lei nº 247/89 / Decreto – Lei nº 290/2009

Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade do IEFP 

- Integra várias modalidades de ajuda destinadas às pessoas com 
deficiência e que tenham dificuldades no acesso, manutenção e 
progressão no emprego. 

-Inclui ações de informação, avaliação e orientação para a 
qualificação e emprego; apoia a colocação, acompanhamento pós-
colocação, adaptação de postos de trabalho, eliminação de barreiras 
arquitetónicas e isenção e redução de contribuições para a 
Segurança Social. 



IEFP

Emprego

Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade do IEFP 

- Faculta financiamento para compra de equipamentos 
indispensáveis aos acessos ao mercado de trabalho. 

- Ás entidades empregadoras é concedido um subsídio de 
compensação, subsídios de adaptação de postos de 
trabalho e subsídio de acolhimento personalizado.

- A Segurança Social também concede uma taxa reduzida 
de 12,5% para cálculo das contribuições dos trabalhadores 
com deficiência (que tenham incapacidade entre 60% e 
80%).



IEFP

Emprego

Contrato de emprego apoiado em entidades empregadoras:

- Consiste no desenvolvimento de uma atividade profissional por 
pessoas com deficiência (incapacidade não inferior a 30% nem 
superior a 75%), que estejam inscritas no centro de emprego. 

- Destina-se a entidades de direito publico ou privado, que 
nesta medida beneficiam de apoios financeiros para as 
despesas com a retribuição e contribuições sociais para a 
segurança social. A comparticipação varia consoante a 
capacidade de trabalho da pessoa com deficiência, face à 
avaliação da função profissional realizada por uma pessoa sem 
incapacidade. 

Decreto-Lei n.º 290/2019 alterado pela Lei nº 24/2011 
de 16 de junho e pelo DL nº 131/2013 de 11 setembro



IEFP

Emprego

Prémio de mérito
-O prémio de mérito destina-se a entidades que tenham realizado 
contratos sem termo com pessoas com deficiência e que 
continuem a trabalhar na empresa à data da candidatura, ou para 
pessoas com deficiência que tenham criado o seu próprio 
emprego. 
-A atribuição dos prémios varia consoante a avaliação feita por 
um júri, que tem em conta as condições de empregabilidade 
praticadas por cada entidade.

Decreto-Lei n.º 131/2013 de 11 setembro



IEFP

Emprego

Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras 
arquitetónicas

- Apoios financeiros aos empregadores que necessitem de 
adaptar equipamentos ou o posto de trabalho, conforme as 
necessidades da pessoa com deficiência:

- admitida através de contrato sem termo ou, a termo certo com a 
duração mínima inicial de 1 ano. 

-através de contratos de trabalho e contratos de emprego apoiado 
em entidades empregadoras, 

-em termos de Estágios financiados pelo IEFP e Contratos de 
Emprego Inserção (CEI)



IEFP

Emprego

Quota mínima no Estado
Sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, 
com grau de incapacidade funcional igual ou superior a 60% em 
todos os serviços e organismos da administração central, 
regional, autónoma ou local. 

Nos concursos externos em que o número de vagas seja igual ou 
superior a 10, há uma quota de 5% do total do número de lugares 
a preencher por pessoas com deficiência. Se o número de vagas 
for inferior a 10 e superior a três, é garantida a reserva de um 
lugar para deficientes.

Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de Fevereiro



IEFP

Estágios de inserção

Artigo 40º - Os estágios de inserção para pessoas com 
deficiência e incapacidade visam apoiar a integração ou 
reintegração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e 
incapacidade desempregadas ou à procura de primeiro emprego, 
através de formação prática em contexto laboral, que 
complemente e aperfeiçoe as suas competências, de forma a 
facilitar o seu recrutamento e integração e potenciar o desempenho 
profissional.

Decreto lei  nº 131-2013 de 11 de setembro procede à 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de 
outubro, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho



IEFP

Falta para assistência a filho
O trabalhador pode faltar ao trabalho para prestar assistência 
inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a 
filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a filho 
com deficiência ou doença crónica, até 30 dias por ano ou 
durante todo o período de eventual hospitalização. 

Licença para assistência a filho com deficiência ou doença 
crónica.
Os progenitores têm direito a licença por período até seis 
meses, prorrogável até quatro anos, para assistência de filho 
com deficiência ou doença crónica. 

Apoios aos cuidadores

Proteção social na parentalidade

Decreto lei nº 91/2009 de 9 de abril



IEFP

Apoio aos cuidadores
Proteção na parentalidade

Redução do tempo de trabalho para assistência a 
filho menor com deficiência ou doença crónica: 
Os progenitores de menor com deficiência ou doença 
crónica, com idade não superior a um ano, têm direito a 
redução de cinco horas do período normal de trabalho 
semanal, ou outras condições de trabalho especiais, 
para assistência ao filho 

Trabalho a tempo parcial de trabalhador com 
responsabilidades familiares:
O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, 
independentemente da idade, filho com deficiência ou 
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa 
e habitação tem direito a trabalhar a tempo parcial. 



IEFP

Proteção na parentalidade: 

Lei nº 7/2009 de 12 fevereiro - revisão código trabalho

Horário flexível de trabalhador com 
responsabilidades familiares:

O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, 
independentemente da idade, filho com deficiência ou 
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa 
e habitação tem direito a trabalhar em regime de horário 
de trabalho flexível, podendo o direito ser exercido por 
qualquer dos progenitores ou por ambos.

Apoios cuidadores



IEFP

Proteção da maternidade e da paternidade: 

Lei nº 59/2008 de 11 setembro

Assistência a menor com deficiência: a mãe ou o pai têm direito a 
condições especiais de trabalho, nomeadamente a redução do 
período normal de trabalho, se o menor for portador de deficiência 
ou doença crónica. 

Faltas para assistência a menores: os trabalhadores têm direito a 
faltar ao trabalho, até um limite máximo de 30 dias por ano, para 
prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença 
ou acidente, a filhos.

Apoios cuidadores



IEFP

Proteção da maternidade e da paternidade: 

Licença para assistência a pessoa com deficiência ou doença 
crónica: o pai ou a mãe têm direito a licença por período até seis 
meses, prorrogável com limite de quatro anos, para 
acompanhamento de filho, durante os primeiros 12 anos de vida. 

O trabalhador com um ou mais filhos menores de 12 anos tem 
direito a trabalhar a tempo parcial ou com flexibilidade de 
horário, independentemente da idade, no caso de filho com 
deficiência, nos termos previstos em legislação especial.

Apoios cuidadores



Saúde

Isenção de taxas moderadoras
Os utentes com grau de incapacidade igual ou superior 
a 60% têm isenção das taxas moderadoras. 

Para pedir a isenção, devem dirigir-se ao Centro de 
Saúde da sua área de residência com os documentos 
de prova passados pelos Centros Distritais do Instituto 
de Segurança social

Decreto-Lei n.º 202/96 de 23 outubro



Saúde

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) .

- constituída por um conjunto de instituições, públicas 
ou privadas, que prestam cuidados continuados de 
saúde e de apoio social a pessoas em situação de 
dependência, tanto na sua casa como em instalações 
próprias. O objetivo é ajudar a pessoa a recuperar ou 
manter a sua autonomia e maximizar a sua qualidade 
de vida.

Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 junho



Outros apoios

Decreto_Lei_58_2016 de 29 agosto 
Prioridade no atendimento: Deve ser dada prioridade ao 
atendimento dos idosos, doentes, grávidas, pessoas com 
deficiência ou acompanhadas de crianças de colo e outros 
casos específicos com necessidades de atendimento 
outros casos específicos com necessidades de 
atendimento prioritário. 

n.º123/97 de 22 de Maio 123/97 de 22 de Maio.

Decreto - Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto 
Aprova o regime de acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via pública e 
edifícios habitacionais, revogando o Decreto-Lei 



Outros apoios

Artigo 24º da Convenção sobre os direitos das 
pessoas com deficiência
Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009 de 30 
de Julho aprova a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência Outros (artigo 24): 

Proteção social: apoios europeus: Plataforma 
europeia contra a pobreza avalia a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de proteção social e dos 
apoios ao abrigo do Fundo Social Europeu.

Lei nº 38/2004 de 18 de Agosto
Lei de Bases da reabilitação: define as bases gerais do 
regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e 
participação da pessoa com deficiência.



Out 2016, Diário de Notícias:
Anunciado “pacote" de medidas para as pessoas com deficiência

- Prevista Agenda para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que irá substituir a 
Estratégia Nacional para a Deficiência, que terminou em 2013.

-Criação de uma prestação única para as pessoas com deficiência (agrega uma 
componente de base, componentes de compensação de encargos específicos e uma 
componente de combate à pobreza)

- Criação e regulamentação de um modelo inovador e abrangente", de base 
comunitária, com recurso à figura da assistência pessoal , que permita que as pessoas 
com deficiência possam sair das instituições e possam viver em família.

-Pessoas com deficiência com rendimentos de trabalho passarão a ter direito a um 
maior abatimento fiscal, como forma de incentivar a sua participação laboral

-Definição do estatuto do cuidador informal que incluirá também a figura do cuidador 
de pessoas com deficiência ou incapacidade.

-Revisão ao Código Civil com vista à capacitação legal das pessoas com deficiência, 
bem como a revisão da legislação em matéria de estacionamento na via pública.
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Cursos de Educação e Formação – Estabelecimentos 
Públicos

Checklist 

CIF – Guia do Principiante

CIF

CIF - CJ

Currículo Nacional do Ensino Básico

Cursos Profissionais – Estabelecimentos Privados
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Cursos Profissionais – Rede de Oferta

Cursos Vocacionais – Rede de Oferta

Educação Especial – Manual de Apoio à Prática

Ensino Recorrente – Rede de Oferta

Formação Modular – Rede de Oferta

Formulário de Referenciação

Guia para Aplicação de Condições Especiais na 
Realização de Provas e Exames



Bibliografia e Documentação

Metas Curriculares de Português – Ensino Básico –
Perguntas Frequentes
O Psicólogo do CRI

O Terapeuta da Fala em Contexto Escolar

Organização Curricular e Programas – 1º Ciclo – Ensino 
Básico
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar

Programa e Metas Curriculares de Português – Ensino 
Básico

Programa e Metas Curriculares de Português – Ensino 
Secundário
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Programa Educativo Individual

Tutoria



Ligações

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

www.dgeste.mec.pt

 Direção-Geral do Ensino Superior

www.dges.mctes.pt

 Direção-Geral da Educação

www.dge.mec.pt

 Direção-Geral da Administração Escolar

www.dgae.mec.pt



Ligações

 Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência

www.dgeec.mec.pt

 Instituto de Gestão Financeira da Educação

www.igefe.mec.pt

 Inspeção Geral da Educação e Ciência

www.ige.min-edu.pt

 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência

www.sec-geral.mec.pt



Ligações

 Instituto de Avaliação Educativa

www.iave.pt

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia

www.fct.pt

 Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

www.dgaep.gov.pt

 Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional

www.anqep.gov.pt



Ligações

 Programa Operacional Potencial Humano

www.poph.qren.pt

 Federação Nacional dos Professores

www.fenprof.pt

 Federação Nacional da Educação

www.fne.pt

 Confederação Nacional das Associações de Pais

www.confap.pt

 Conselho Nacional de Educação

www.cnedu.pt



Ligações

 Associação BIPP – Inclusão para a Deficiência

www.bipp.pt



Instituições - Nacionais

 Governo de Portugal
 ME - Ministério da Educação
 IGEC – Inspeção Geral da Educação e Ciência
DGE – Direção Geral da Educação
 ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional
 JNE – Juri Nacional de Exames
 EMEC – Editorial do Ministério da Educação e Ciência
 DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
 DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
 DGES – Direção Geral de Ensino Superior
 CNE – Conselho Nacional de Educação
 Agência Nacional Proalv
 POPH – Programa Operacional Potencial Humano
 Balcão da Inclusão – Serviços de Atendimento da Segurança 
Social



Instituições - Internacionais

 Comissão Europeia / Educação e Formação
 UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura
 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico
 UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
 COL – Commonwealth of Learning
 Eurydice Network – Rede de Informação sobre as Políticas e 
os Sistemas de Educação na Europa
 European Indicator of Language Competence
 Eurostat – Estatísticas Oficiais da EU
 COE – Conselho da Europa
 PISA – Programme for International Studente Assessment
 IEA – The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement



Instituições - Internacionais

TIMSS&PIRLS – Trends in International Mathematics and 
Science Study & Progress in International Reading Literacy Study
 OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura
 Cito – National Institute for Educational Measurement 
University of Cambridge ESOL Examinations
 CIEP – Centre International d’études pédagogiques
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Glossário

 Apoio pedagógico

Actividades proporcionadas pela escola que têm por
objectivo melhorar o rendimento escolar dos alunos. Pode
concretizar-se através de aulas, actividades em oficinas da
disciplina ou disciplinas em que os alunos apresentam
dificuldades.

 Avaliação sumativa

É uma avaliação que tem por objectivo “fazer o balanço” do
que os alunos aprenderam. Esta avaliação pode fazer-se
através de testes escritos, fichas de trabalho, etc. Os
resultados obtidos neste tipo de avaliação constituem dados
para classificar os alunos.



Glossário

 AEC

Atividades de Enriquecimento Curricular

 ASE

Ação Social Escolar



Glossário

 CIF

Classificação Internacional da Funcionalidade

 CIF-CJ

Classificação Internacional da Funcionalidade – Crianças e
Jovens

 CRTIC

Centro de Recursos para as Tecnologias de Informação e
Comunicação



Glossário

 DE

Desporto Escolar



Glossário

 EREAC

Escolas de Referência para Alunos Cegos

 EREBAS

Escolas de Referência para Alunos Surdos



Glossário

 IPEE

Instituição Particular de Educação Especial

 IPI

Intervenção Precoce na Infância

 IPSS

Escolas de Educação Especial e Centros de Recursos para
a Inclusão



Glossário

 PEI

Programa Educativo Individual

 PIT

Plano Individual de Transição

 PCA

Percursos Curriculares Alternativos

 PIEF

Programa Integrado de Educação e Formação



Glossário

 SEE

Subsidio de Educação Especial

 SNIPI

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância



Glossário

 UAE

Unidades de Apoio Especializado

 UEE

Unidades de Ensino Especializado



Informações

Medidas de Promoção do Sucesso Educativo - projectos implementados:

 Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (escolas 
TEIP)

 Projecto Fénix (nichos)

 Turma Mais

 Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)

 Percursos Curriculares Alternativos (PCA)

 Cursos Vocacionais



Na página inicial, é possível aceder às categorias definidas e 
outras utilidades.

No canto superior direito desta página, encontram-se os 
seguintes botões:

Informações Técnicas

Contactos

Informações Técnicas



No canto superior direito das restantes páginas, poderão ser 
encontrados os seguintes botões:

Página Inicial

Retroceder para a primeira página da categoria / 
utilidade

Informações Técnicas

Retroceder para a página anterior

Avançar para a página seguinte

Avançar para a última página da categoria / utilidade



Sílvia Duarte Silva | Psicóloga Educacional
silviaduartesilva@hotmail.com

Vânia Subtil Enock| Tec. Sup. Educação Especial e Reabilitação
vaniasubtil@gmail.com

Teresa Pelayo | Psicóloga Educacional
teresa.pelayo@sapo.pt

DIFERENÇAS | Centro de Desenvolvimento Infantil
geral@diferencas.net
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Contactos

Patrícia Coelho | Téc. Sup. Educação Especial e Reabilitação
anapatriciacoelho@gmail.com


