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• Portaria n.º 1149/2008 – Actualiza para o ano lectivo de 2007/2008 as condições de 

prestação de apoio financeiro a alunos que frequentam escolas particulares de ensino especial [PDF]  

• Portaria n.º 1148/2008 - Actualiza para o ano lectivo de 2007/2008 as condições de 

prestação de apoio financeiro a alunos que frequentam associações e cooperativas de ensino especial 

[PDF]  

• Aviso n.º 22914/2008 - Abertura do processo de candidatura para acreditação de centros de 

recursos para a inclusão(CRI) para apoio à inclusão das crianças e jovens com deficiência e 

incapacidade [PDF] 

• Lei n.º 21/2008 - 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 [PDF]  

• Despacho n.º 3064/2008 - Determina a possibilidade de continuidade do percurso escolar 

dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente nas instituições de ensino 

especial frequentadas [PDF]  

• Decreto-Lei n.º 3/2008 - Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar 

e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo visando a criação de 

condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 

com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios da vida 

[PDF]  

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2006 - Aprova o primeiro plano de acção para a 

integração das pessoas com deficiências ou incapacidade, para os anos 2006 a 2009 (PAIPDI) [PDF]  

• Decreto-Lei n.º 20/2006 - Criação do grupo de recrutamento de Educação Especial [PDF]  

• Apresentação do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro [powerpoint]  

• Comparação dos Decretos-Lei 319/91 e 3/2008 [PDF]  

• Educação Especial – Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular  

• Formação Vocacional [PPS]  

• Ensino Secundário [PPS]  

• Ensino Superior [PPS]  

 


