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FENACERCI PROTESTA PELO ATRASO NA APROVAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 
DOS CENTROS DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO 

 

 
Crianças com necessidades especiais ficam à espera de decisão do ME 

 
O Ministério da Educação ainda não aprovou os Planos de Ação dos Centros de Recursos 
para a Inclusão para o ano letivo 2014/2015, o que significa que, mais uma vez, poderá 
haver atrasos consideráveis na disponibilização de apoios especializados a crianças com 
deficiência que frequentam o ensino regular. É infelizmente uma história que se repete e 
que, a julgar pela ausência de informação por parte da DGest e da própria Secretaria de 
Estado do Ensino Básico e Secundário, não tem um prazo para ser resolvida. A FENACERCI 
protesta veemente perante mais uma situação em que o Ministério da Educação parece 
secundarizar aqueles que deveriam ser a primeira prioridade, ou seja, os alunos que 
precisam de apoios especializados para que a Escola cumpra a missão inclusiva que todos 
subscrevemos. E acrescemos a este protesto, a forma pouco cooperante como trata as 
organizações com quem trabalha em parceria, como é o caso da FENACERCI, a quem não 
faz chegar qualquer informação ou resposta objetiva sobre as inúmeras questões 
colocadas.  
É igualmente preocupante que, numa altura em que já se deveria estar a implementar o 
novo ano letivo, ainda nada se saiba sobre o destacamento de docentes para as Escolas de 
Educação Especial que ainda se mantêm em funcionamento. Também neste caso, às 
questões colocadas pela FENACERCI, o Ministério da Educação não deu qualquer resposta. 
A FENACERCI apela por isso aos diretores dos agrupamentos e aos pais para que se juntem 
a nós neste protesto, enviando para a os serviços do Ministérios da Educação e para os 
seus responsáveis políticos a expressão da sua indignação e protesto. Falar de um arranque 
de ano letivo dentro da normalidade, quando há questões desta relevância por resolver é, 
no mínimo, escamotear a realidade. Não podemos pactuar com isso. Em nome do Direito à 
Educação numa Escola Inclusiva. 

 
 

Para mais informações contactar: 

FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, F.C.R.L. 
Rua Augusto Macedo, 2 A |1600-794 LISBOA | PORTUGAL 
Tel: +351 217 112 580 | Fax: +351 217 112 581 
http://www.fenacerci.pt/   
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