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 Dos 291 estabelecimentos de ensino, apenas 94 têm serviços de apoio, indica o Grupo de Trabalho
para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior
 
 Os alunos com Necessidades Educativas Especiais são esquecidos quando chegam ao ensino superior,
onde apenas 94 instituições têm serviços de apoio ou pessoas destacadas para os ajudar, segundo um
inquérito a 291 estabelecimentos de ensino.
 
 No ano passado, o Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior
(GTAEDES), em colaboração com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), fez um levantamento
junto das instituições públicas e privadas para perceber que apoios existiam para os alunos com
necessidades especiais de aprendizagem.
 
 A equipa contactou todos os 291 estabelecimentos de ensino superior registados e recebeu respostas
de 238.
 
 Destes, "apenas 94 instituições referiram ter uma pessoa de contacto ou um serviço para acolher
estes alunos", contou à Lusa Cláudio Fernandes, da GTAEDES.
 
 Num universo de milhares de estudantes a frequentar o ensino superior no ano letivo de 2013/2014,
apenas 1.318 estavam identificados com tendo necessidades educativas especiais, segundo o inquérito
que será divulgado em fevereiro a que a Lusa teve acesso.
 
 "Estes números não querem dizer que não existam mais, simplesmente não estão é referenciados.
Acredito que esta é uma pequena parte, porque se há instituições que têm serviços de apoio, existem
muitas outras que não o têm", explicou Cláudio Fernandes.
 
 Sem legislação que obrigue a ter serviços de apoio, "tudo depende da sensibilidade e da vontade
política de cada instituição de ensino superior", sublinhou o especialista.
 
 Na Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa, por exemplo, existe um serviço que apoia as
cerca de 40 pessoas que têm este estatuto, devido a problemáticas variadas que vão desde
deficiências sensoriais (visual e auditiva), doenças neurológicas, dislexia, deficiência motora ou
questões do espectro do autismo.
 
 Também a Associação CADIn, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, lamenta a inexistência de
legislação que garanta o apoio aos estudantes quando chegam ao ensino superior.
 
 Os últimos dados do Ministério da Educação, relativos ao ano 2014/15, indicam que existem mais de
76 mil alunos com Necessidades de Aprendizagem Específicas a frequentar a escola.
 
 "As crianças crescem e continuam a precisar de alguns apoios. Os estudantes são esquecidos mas a
educação não acaba no 12.º ano", alertou Leonor Ribeiro, cocoordenadora do núcleo idade escolar do
CADIn.
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 A Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação lembra que estes estudantes são
"competentes em termos cognitivos mas precisam de apoio".
 
 Ao CADin têm chegado pedidos de ajuda por parte de professores universitários que querem apoiar
os seus alunos mas acabam por se deparar com a falta de recursos para o fazer.
 
 Por vezes, explicou, bastava haver uma adaptação ao nível da avaliação, como a cotação das provas,
ou existir um sistema de tutoria.
 
 No sábado, o CADIn vai promover a conferência "Crescer na Escola" sob o tema da Educação
Especial, com o objetivo de encontrar soluções para estimular não só crianças que frequentam a
escolaridade regular, como também jovens alunos que integram cursos superiores.
 
Lusa
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