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1. Sintomas de autismo na infância

• Apesar dos pais reportarem com frequência sintomas durante o primeiro ano,
raramente é feita uma avaliação sistemática nesta fase da vida.

• Entre os 18 e os 36 meses, a manifestação dos sintomas revela-se evidente na maioria
das crianças.

• Ao longo da infância, os clínicos podem observar diferenças significativas no que diz
respeito à frequência e gravidade dos sintomas.

• Têm sido reportadas evoluções ao nível das competências de comunicação social,
como a atenção partilhada, resposta ao nome e comunicação verbal.

• As evoluções na comunicação social tendem a ser maiores do que no domínio do
comportamento repetitivo.
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2. As necessidades de apoio na infância estão
relacionadas com:

• A presença subjacente de problemas de comportamento;

• A presença de deficiências intelectuais;

• Educação parental;

• Rendimento do agregado familiar;

• Idade da criança com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). (Hartley,
Schultz, 2015)
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2. Necessidades de apoio na infância 

• Apoio médico.

• Apoio 
comportamental.

• Vida em casa.

• Vida na 
comunidade.

• Intervenção Precoce.

• Aprendizagem 
escolar.

• Participação na 
escola.

• Boa parceria com 
os profissionais.

• Formação sobre 
as Perturbações
do Espetro do 
Autismo (PEA).

• Cuidados 
pessoais.

• Boas relações 
familiares.

Apoio parental Intervenção

Necessidades

Especiais
Vida diária
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Necessidades 
de apoio 
parental

Apoios informais

Aconselhamento, 
assistência nas 

atividades diárias e 
apoio emocional dado 
pela família e amigos.

Apoios formais

Apoio profissional dos 
professores de 

Educação Especial, 
Pediatras e 

Terapeutas da Fala. 

Necessidades de apoio na infância 
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Intervenção

Intervenção 
Precoce

Fornecimento de 
Programas de 

Intervenção Precoce 
intensivos, baseados em 

evidência científica e 
com validação social.

Aprendizagem 
escolar e 

participação

Apoiar a criança a 
interagir com os pares 

na creche e escola.

Providenciar 
oportunidades de 
aprendizagem.

Necessidades de apoio na infância 
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Porque é que a Intervenção Precoce é importante?  

• A capacidade do cérebro para mudar (plasticidade cerebral) como resposta
aos estímulos do meio ambiente parece ser maior no início de vida.

• Permite à criança vivenciar uma maior variedade de oportunidades de
aprendizagem.

• A Intervenção Precoce irá melhorar os resultados da criança.

• É provável que a intervenção seja menos dispendiosa quando é realizada
mais cedo.
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Vida diária

casa

Apoiar a criança a 
comer, a vestir-se, a 

usar a casa de banho, 
nos cuidados diários…

comunidade

Apoiar a criança a 
deslocar-se na 
comunidade, a 

participar em atividades 
de lazer e a usar os 
serviços públicos.

Necessidades de apoio na infância 



2016-1-ES01-KA204-025061

Necessidades 
Especiais

Apoio médico

Ensinar a criança a cumprir 
procedimentos e cuidados 

de saúde. Conhecer 
necessidades específicas 

(como lidar em situação de 
convulsão, problemas de 

sono, alergias etc.)

Apoio 
comportamental

Prevenção e tratamento 
de “birras” e 

agressividade ao nível 
pessoal e social.

Necessidades de apoio na infância
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O que deve ser feito na infância? 

• Estabelecer uma rede de apoio formal e informal com os pais da criança com
Espectro de Autismo, tendo em conta as oportunidades presentes na
comunidade local.

• Integrar a criança num programa de Intervenção Precoce centrado nos
sintomas de autismo e necessidades específicas.

• Permitir que a criança tenha acesso a disciplinas pertinentes, ao currículo
educativo e a interagir com os pares na creche ou em ambiente escolar.

• Traçar um perfil da criança, as suas necessidades de apoio e um plano, de
forma a trabalhar estas necessidades.
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3. Sintomas de autismo na adolescência

• Alguns indivíduos apresentam melhorias de acordo com o tipo de
Perturbação do Espectro do Autismo que variam de acordo com os
comportamentos.

• Muitos indivíduos com PEA têm apresentado um aumento no interesse e
desenvolvimento de competências sociais durante a adolescência.

• Alguns adolescentes com PEA podem apresentar um agravamento dos
sintomas comportamentais num período de 1-2 anos (ex.: agressão,
hiperatividade, insistência na repetição).
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4. Necessidades de apoio na adolescência

• Apoio médico. 

• Apoio 
comportamental.

• Educação formal.

• Educação 
informal.

• Apoio académico.

• Apoio não 
académico.

• Plano de transição.

• Objetivos.

• Serviços.

Transição
Educação 

complementar

Cuidados de 
Saúde

Sexualidade
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Adolescência – Transição para a idade adulta – Plano de
Transição

• O plano de transição deve ser elaborado três anos antes do adolescente
terminar o ciclo escolar, de acordo com a lei portuguesa (Dec. lei 54/2018).

• A elaboração do plano requer a participação ativa de uma equipa
multidisciplinar (professores de Educação Especial e Educação em geral, pais,
adolescentes com PEA, representantes de entidades de apoio, etc.).

• O indivíduo com PEA está no centro do processo de transição.

• O plano de transição é baseado na completa colaboração entre os serviços
escolares e as entidades de serviço creditadas e que prestam o apoio
necessário.
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Adolescência – Transição para a idade adulta – Objetivos de Transição

• O que precisam os alunos de aprender para se comportarem como um
adulto?

• Os objetivos para os alunos com Perturbações do Espectro do Autismo
devem ser individualizados e focados nas competências necessárias ao meio
ambiente atual e futuro.

• É recomendado que os objetivos estejam relacionados com a vida em casa,
participação na comunidade, atividades vocacionais e de lazer.

• No caso de alguns alunos, os objetivos de transição estão relacionados com
a educação pós-secundária.

• Todos os objetivos são orientados de forma a melhorar a autonomia e a
independência.
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Adolescência – Transição para a idade adulta – Serviços e
apoios necessários para alcançar os objetivos de transição

• Terapia da fala.

• Terapia ocupacional.

• Tecnologia de assistência (produtos de apoio).

• Extensão do ano escolar.

• Serviços vocacionais.

• Apoio domiciliário.

• Serviços de Saúde Mental.
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Adolescência – Transição para a vida adulta – Recomendações

• Os planos de transição devem ser baseados nos pontos fortes e interesses dos
alunos.

• O processo de transição tem de incluir objetivos orientados para os resultados,
baseados nas áreas de necessidade dos alunos e focados na instrução e serviços
de educação, emprego e outras formas de vida.

• Este processo deverá começar, de preferência, aos 14 anos de idade (em Portugal,
a implementação do Plano Individual de Transição – PIT - inicia-se aos 15 anos;
Dec. Lei 54/2018).

• A aprendizagem pode ser melhorada providenciando instruções em ambientes
naturais.

• Os educadores têm de ter conhecimento de várias estratégias de ensino
designadas para aumentar a independência e participação.
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Adolescência – Educação complementar

• Quando comparados com a população em geral, os alunos com
Perturbações do Espectro do Autismo apresentam baixas taxas de inscrição
em qualquer instituição do pós-secundário.

• O apoio tem contribuído significativamente para melhorar as taxas de
licenciatura.

• Os licenciados com PEA têm, a longo termo, rendimentos e perspetivas de
emprego substancialmente melhores quando comparados com os não
licenciados com PEA.

• Em alguns países existe a obrigação legal de ajudar os estudantes do pós-
secundário com PEA.
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Adolescência – Educação complementar (pontos fortes)

• Capacidades intelectuais.

• Capacidade de memorização.

• Capacidade de raciocínio.

• Atenção aos detalhes.

• Interesses limitados e intensos.

• Dedicação ao estudo.
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Adolescência – Educação complementar (possíveis dificuldades -
limitações pessoais)

• Comunicação social fora dos padrões habituais, interesses atípicos e
resistência à mudança.

• Solidão, ansiedade e depressão.

• Dificuldades a nível da gestão de tempo.

• Sensibilidade sensorial.

• Dificuldades em colocar perguntas, realizar apresentações, trabalhar em grupo,
e em compreender conceitos abstratos ou ambíguos.

• Falha na divulgação de serviços para apoio à deficiência.

• Problemas de Saúde Mental.
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Adolescência – Educação complementar (possíveis dificuldades –
barreiras sociais)

• Bullying.

• As dificuldades sensoriais raramente são reconhecidas pelas autoridades
universitárias.

• Os professores universitários não estão familiarizados com estratégias de
ensino eficazes no trabalho com alunos com Perturbações do Espectro do
Autismo.

• O apoio não académico raramente é fornecido.

• Existe pouca informação relativamente a serviços de apoio.

• Os procedimentos de administração são complexos.

• O apoio disponível pode ser inadequado.
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Adolescência – Educação complementar - recomendações

• Os apoios necessitam de ser individualizados, abrangentes e
monitorizados de forma contínua.

• É mais provável que haja sucesso quando os apoios são frequentes e
consistentes.

• Os serviços de apoio têm de abranger os problemas académicos e
não académicos.

• A mentoria é algo muito bem aceite por alguns (não todos) dos alunos
com PEA.
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Adolescência – Sexualidade

• Os desejos sexuais geralmente surgem na puberdade, e no caso dos indivíduos
com autismo não é diferente.

• As necessidades e interesses sexuais são os mesmos do que na população em
geral, no entanto podem manifestar-se de forma diferente devido às dificuldades
sociais e de comunicação.

• Muitos adolescentes com autismo são referidos como apresentando um
comportamento sexual inapropriado em público, isto devido à falta de
compreensão social e insuficiente educação sexual.

• Os indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) parecem receber
menos educação sexual do que os seus pares com desenvolvimento normal.
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Adolescência – Relações sexuais

• Estudos demonstram que as pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo
apresentam interesse sexual e uma grande variedade de comportamentos sexuais.

• Uma vez que os indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo apresentam défices
ao nível das competências necessárias para desenvolver e manter relações interpessoais,
normalmente têm menos amigos, namorados, e experiências sexuais, quando comparados
com os indivíduos com desenvolvimento típico (Mehzabin e Stokes, 2011).

• A atividade sexual de uma pessoa orientada acontece, mas é limitada ao tocar, dar as mãos
e beijar. As relações sexuais raramente são reportadas.

• Grande maioria das pessoas altamente funcionais têm interesses sexuais, sendo
normalmente heterossexuais.

• Até cerca de metade desses indivíduos estão em relações íntimas de longo prazo e muitos
permanecem sem serem diagnosticados até essas relações terem começado.
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Adolescência – Sexualidade – Recomendações

• A educação sexual informal deve ter início na infância.

(ex.: autoconhecimento, círculos de interação, público vs. privado etc.).

• Algumas competências sociais ligadas ao comportamento sexual têm de ser
aprendidas durante um treino organizado (ex.: higiene e cuidado pessoal,
conhecer quem pode beijar ou abraçar, conhecer com quem e quando pode
falar sobre questões sexuais…).

• Os programas de Educação Sexual devem focar as necessidades especiais
dos indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo.

• É necessário certificar-se de que os alunos com PEA sabem como aplicar a
informação dada nas aulas de educação sexual em situações da vida real.
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Adolescência – Cuidados de Saúde

• Os adolescentes com autismo possuem as mesmas necessidades de cuidados
básicos de saúde que os pares com desenvolvimento típico.

• As comorbilidades clínicas em adolescentes com Perturbações do Espectro do
Autismo (PEA) parecem ocorrer em muitas áreas médicas.

• Alguns indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo podem não sentir
dor, ter dificuldade em distinguir o que é certo e errado, ou podem sentir-se
extremamente desconfortáveis com o facto de serem tocados ou examinados.

• A maioria não consegue monitorizar de forma independente o seu estado, em
relação a determinada condição médica.

• Os serviços preventivos raramente são utilizados pelos adolescentes com
PEA.
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Adolescência – Apoio comportamental

• Os comportamentos de desafio não são considerados como sintomas
centrais das Perturbações do Espectro do Autismo.

• Certos tipos de comportamentos de desafio (comportamentos de
autoagressão, etc.) são mais frequentes em adolescentes com autismo do
que nos seus pares com desenvolvimento típico.

• Tal como na população em geral, a idade é um fator de risco, sendo que se
verificam elevados níveis de agressão em idades mais novas, o que poderá
sugerir que a aprendizagem e crescimento podem ajudar a melhorar
comportamentos.
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Adolescência – Apoio médico e comportamental – recomendações

• É importante que os pais/cuidadores sejam envolvidos em todos os aspetos dos cuidados de
forma apropriada.

• Os profissionais de saúde devem estar atentos às necessidades especiais das pessoas com
autismo, tais como consultas, uso apropriado de linguagem, preparação de procedimentos
médicos, sobrecarga sensorial, etc.

• Os clínicos devem ter consciência de que os problemas de comportamento nas Perturbações do
Espectro do Autismo podem ser o único sintoma da uma perturbação médica subjacente.

• Os problemas de comportamento são muitas vezes reforçados socialmente. Deste modo, devem
ser alvo de intervenção a nível comportamental em detrimento da farmacoterapia.

• São necessários programas de prevenção para antecipar fatores de risco comuns ao
aparecimento das condições de comorbilidade, como obesidade, baixo peso, deficiência de
vitamina, hipo ou hipertiroidismo e dislipidemia.

• Os estudos sugerem que o exercício promove melhorias ao nível cardiovascular e muscular mas
tem efeitos limitados no excesso de peso ou obesidade.
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5. Sintomas de autismo na idade adulta

• A maioria dos indivíduos diagnosticados com Perturbações do Espectro do
Autismo na infância continuam a apresentar os mesmos sintomas na idade
adulta.

• As mudanças ao longo da vida variam muito de acordo com os indivíduos.

• Enquanto muitos indivíduos apresentam melhorias, outros apresentam uma
persistência ou agravamento dos sintomas.

• Ao contrário das crianças e dos adolescentes, os adultos apresentam mais
melhorias no domínio dos comportamentos restritos e repetitivos.
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6. Necessidades de apoio na idade adulta

• Reconhecimento 
de necessidades 
específicas.

• Estabelecimento 
de novos serviços 
na comunidade.

• Atividades de 
prevenção.

• Conhecimento 
de necessidades 
especiais.

• Encontrar opções 
apropriadas.

• Opções de 
financiamento.

• Serviços de apoio 
estruturado.

• Encontrar um 
trabalho/ocupação.

• Interação e 
integração no 
trabalho.

• Prevenção de 
bullying.

Emprego Habitação

Desafios 
dos 

cuidados a 
longo termo

Cuidados 
de saúde
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Idade adulta – Emprego

• Estudos indicam que existe uma elevada taxa de desemprego no que diz respeito
aos indivíduos com PEA, em comparação com outros grupos de deficiência.

• Tendem a estar em empregos de baixa remuneração, com horários de trabalho
limitados e que frequentemente são muito abaixo dos seus níveis de educação.

• Tem sido sugerido que, um fator que potencia as baixas expectativas e baixos
resultados no trabalho é a ênfase dada aos défices sociais em detrimento do
conhecimento e pontos fortes dos indivíduos com (PEA) (Holwerda et al., 2012).

• Apesar dos indivíduos com PEA beneficiarem de serviços para localizar e manter o
emprego, um elevado número de relatos indicam que não recebem os apoios de que
necessitam (Roux et al., 2015).
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Idade adulta – Emprego

Tipos de 
emprego

Emprego 
protegido

Emprego 
apoiado

Emprego 
competitivo
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Idade adulta – Emprego protegido

• O emprego protegido é também conhecido como enclaves, empresas
afirmativas, oficinas vocacionais, oficinas de reabilitação, etc.

• Os empregos são garantidos, com salários baixos e muitas vezes, em locais
protegidos (ex.: dentro de instituições).

• Os indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo não são integrados
com trabalhadores com desenvolvimento típico.

• As tarefas de trabalho são simples, repetitivas e a produtividade de trabalho é
baixa.
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Idade adulta – Emprego apoiado

• O trabalho ocorre dentro de contextos integrados com indivíduos sem
deficiências.

• Aos trabalhadores com Perturbações do Espectro do Autismo é-lhes
providenciado apoio natural (ex.: tutor dentro da empresa) e artificial (em
Portugal, apoio do IEFP para Contratos de Emprego Inserção - CEI) de forma a
que consigam manter os seus trabalhos.

• O salário, assim como o período de férias é semelhante aos indivíduos sem
deficiências e que possuem trabalhos semelhantes.
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Idade adulta – Emprego apoiado

Emprego 
apoiado

Colocação 
individual

Equipa 
móvel de 
apoio às 

empresas

Políticas de
Responsabilidade 

social

Empresas 
Afirmativas 
(criação do 

próprio 
emprego)
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Idade adulta – Emprego competitivo

• Emprego num ambiente integrado onde a pessoa tem de competir com outros
para obter a posição.

• Não são providenciados apoios adicionais.

• Os salários estão numa taxa comparável à dos trabalhadores sem deficiência
que desempenham as mesmas tarefas.
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Idade adulta – Opções de habitação

• Adequar as escolhas de casa e os apoios para os indivíduos com Perturbações do
Espectro do Autismo são componentes essenciais à participação e vida em
comunidade.

• O número de indivíduos com autismo a viver em casas de família continua a
aumentar.

• Os indivíduos que possuem um nível de deficiência intelectual mais severo estão
mais propensos a viver dependentes de cuidados, do que aqueles que possuem
um QI médio e que mais facilmente vivem de forma independente.

• Em muitos países europeus, a mudança dos cuidados institucionais para os
cuidados na comunidade já se encontra em curso.

• A tipologia de planos de vida pode variar substancialmente em todos os países.
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Idade adulta – Opções de habitação

Modelos residenciais 
protegidos

Residências apoiadas

Residências ou lares

Modelos residenciais na 
comunidade

Casas de grupo

Apoio domiciliário

Apoio à vida 
independente

Vida independente



2016-1-ES01-KA204-025061

Idade adulta – Opções de habitação – Modelos residenciais protegidos

• Nestas respostas, as pessoas têm pouca escolha sobre com quem vivem; partilham
casas de banho, salas de estar e jantar e alojamentos para dormir.

• A equipa está disponível 24h por dia, embora diferentes equipas possam trabalhar
em várias unidades e salas.

• A maioria dos países já não possui grandes centros de desenvolvimento. Alguns
países que dirigem centros de desenvolvimento estão à procura de mudar as
pessoas para comunidades base e aí irão colocar apenas uma pessoa para
emergências.

• Os lares podem ser usados para prestar serviços de apoio e habitação para os mais
idosos ou mais frágeis a nível de saúde.
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Idade adulta – Opções de habitação – Casas de grupo 

• Casas de grupo – Consiste num modelo de vida compartilhada que acomoda até
seis pessoas com autismo (ou outras deficiências) e sem relação entre si numa
casa comum.

• A casa pertence e é gerida por uma agência de prestadores que também
emprega e supervisiona a equipa.

• A equipa de apoio está disponível de dia/ou noite dependendo das necessidades
dos residentes.

• A orientação tem como foco competências de vida independente (autonomia) e
atividades comunitárias.
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Idade adulta – Opções de habitação – Apoio domiciliário

• O apoio domiciliário oferece serviços de apoio aos indivíduos com autismo que
são capazes de viver numa casa ou apartamento.

• Os serviços têm por base as necessidades de apoio específicas do indivíduo e
são levados a cabo por cuidadores que trabalham sob a direção do indivíduo.

• Os indivíduos com maiores necessidades de apoio podem beneficiar de apoio
domiciliário desde que o apoio prestado seja personalizado.
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Idade adulta – Opções de habitação – Apoio à vida independente

• O apoio individual permite à pessoa com deficiência viver na sua própria casa.

• As pessoas com autismo integradas neste modelo de apoio individual, partilham
as suas casas com outras pessoas com deficiência, SOMENTE se esta for a sua
escolha.

• O apoio domiciliário individualizado não exige que o indivíduo “esteja pronto”,
nem um nível mínimo de competências para viver na sua própria casa.

• Estão disponíveis apoios flexíveis e apropriados de forma a acompanhar as
mudanças nas necessidades da pessoa.

• A ênfase muda das características relacionadas com a pessoa com deficiência
para os processos de apoio.
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Idade adulta – Opções de habitação – Vida independente

• Viver de forma independente é uma opção para alguns indivíduos com autismo
altamente funcional.

• Viver de forma independente não implica uma vida sem apoio, no entanto, ao
contrário dos anteriores planos de vida, este apoio é predominantemente natural.

• O caminho para a independência pode ser ajudado por esquemas de vida
apoiada (em Portugal Dec. Lei 129/2017).
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Idade adulta – Problemas de cuidados de saúde

• Os adultos com Perturbações do Espectro do Autismo, apresentam taxas
significativamente elevadas de comorbilidades psiquiátricas (ex.: epilepsia, infeções,
problemas de pele e deficiências auditivas), em comparação com a população em geral.

• A grande prevalência de perturbações lipídicas entre os adultos com Perturbações do
Espectro do Autismo pode ser atribuída à elevada prescrição de medicamentos
utilizados nesta população, possivelmente desde a primeira infância.

• Os indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo em todas as faixas etárias têm
maior taxa de utilização dos recursos e cuidados de saúde, tal como visitas ao
ambulatório, hospitalizações, uso de medicamentos prescritos, maior duração de
internamentos e mais custos de cuidados de saúde, quando comparados com os
indivíduos sem PEA.
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Idade adulta – Problemas de cuidados de saúde
(necessidades não satisfeitas)

• A pesquisa nos cuidados de saúde tem sido quase limitada às crianças com
Perturbações do Espectro do Autismo, apesar das pessoas com autismo passarem
grande parte das suas vidas como adultos.

• Os adultos com autismo são mais propensos a ter necessidades físicas e mentais
não satisfeitas, e menos propensos a receber cuidados preventivos, sendo que têm
mais possibilidades de terminar em salas de emergência (Nicolaidis et al., 2013).

• A satisfação perante os cuidados de saúde pode ser alta nos adultos com
Perturbações do Espectro do Autismo que têm um bom apoio familiar e da
comunidade.

• Os prestadores de cuidados de saúde estão muitas vezes insatisfeitos com o seu
nível de formação em relação às pessoas com PEA.
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Idade adulta – Problemas de cuidados de saúde
(reconhecimento das necessidades pelos profissionais de
cuidados de saúde)

• Ajustar a comunicação.

• Alertar para a necessidade de mudança de forma a facilitar a transição.

• Usar ajudas visuais.

• Registar e limitar o número de cuidadores.

• Usar horários para os procedimentos de rotina.

• Controlar os inputs sensoriais.

• Usar áreas de espera separadas e silenciosas etc.
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Idade adulta – Desafios de cuidados a longo termo

• Sabe-se muito pouco em relação aos adultos com Perturbações do Espectro
do Autismo com mais de 50 anos de idade.

• A prevalência de perturbações comportamentais e psiquiátricas parece
diminuir de forma constante ao longo do tempo.

• As perturbações gastrointestinais são mais comuns em indivíduos com
Perturbações do Espectro do Autismo mais velhos do que os mais novos.

• Os atuais trabalhadores de cuidados a longo termo não estão preparados
para atender às necessidades exclusivas dos adultos com PEA mais velhos.
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Idade adulta  – Desafios de cuidados a longo termo

• A elevada prevalência de problemas dentários, dermatológicos, músculo-
esqueléticos e convulsões em adultos com Perturbações do Espectro do Autismo
mais velhos aponta para a necessidade de se prestar uma maior atenção a estas
condições, para além das perturbações que já são comuns na população com
esta idade.

• Muitos deles requerem sedativos para tolerar cuidados médicos ou dentários.

• As necessidades especiais ligadas ao envelhecimento ainda estão por
determinar.
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7. Organização dos serviços de apoio em Portugal 

Os serviços sociais para a deficiência e
em Portugal estão organizados segundo o
Modelo de qualidade de vida e das
respostas sociais.

A educação inclusiva em Portugal rege-se
pelos princípios consagrados na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (ONU), e implementa o
Modelo de ensino estruturado (Dec. Lei
54/2018).

Todos os profissionais envolvidos
obedecem a sistemas de certificação de
serviços.

Idade escolar

- Apoios principais 
do Ministério da 

Educação-

- Segurança Social 
em 

complementaridade.

Idade pós-escolar

- Ministério da Segurança 
Social – organização das 

respostas sociais.

- Ministério do Trabalho  e 
Segurança Social - apoio 

ao emprego.

Idade pré-escolar

- Apoios tripartidos 
entre Ministério da 

Saúde/ Ministério da 
Educação/ 

Ministério da 
Segurança Social.
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Idade Pré-Escolar 
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância – Dec. Lei 281/2009
«Intervenção Precoce na infância (IPI) é o conjunto de medidas de apoio integrado centrado na 
criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito 
da educação, da saúde e da ação social» Dec. Lei 54/2018.

• Assegurar a deteção, sinalização e
acionamento do processo de IPI;

• Encaminhar as crianças para consultas ou
centros de desenvolvimento para efeitos
de diagnóstico e orientação;

• Designar profissionais para a coordenação
de equipas regionais;

• Assegurar a contratação de profissionais
para as equipas, na rede de cuidados
primários e nos hospitais.

SAÚDE

• Escolas de referência para a Intervenção
Precoce na Infância (Decreto-Lei nº54/2018):

• “1. No âmbito da Intervenção Precoce na
infância é definida uma rede de escolas de
referência. 2. As escolas de referência devem
assegurar a articulação do trabalho com as
equipas locais a funcionar no âmbito do
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na
Infância criado pelo Decreto-Lei nº281/2009
de 6 de Outubro.

• 3. As escolas de referência dispõem de
recursos humanos que permitem, em parceria
com os serviços de saúde e segurança social,
estabelecer mecanismos que garantem a
universalidade na cobertura da Intervenção
Precoce, a construção de planos individuais
tão precocemente quanto possível, bem como
a melhoria dos processos de transição.”

EDUCAÇÃO

• Promover a cooperação ativa entre IPSS,
assim como a celebração de acordos para
efeitos de contratação de profissionais;

• Promover a acessibilidade a serviços de
creche, ama ou domiciliários, e equipas
multidisciplinares;

• Garantir o funcionamento e coordenação
das equipas multidisciplinares.

SEGURANÇA SOCIAL
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Idade Escolar 
APOIOS ESPECIALIZADOS A PRESTAR NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIO 

• Acesso ao serviço nacional de saúde com
isenção/redução das taxas moderadoras;

• Acesso a consultas médicas de
especialidade;

• Acesso a exames e terapêutica médica;

• Constituição de equipamentos de saúde
especializados (ex.: programas
terapêuticos, unidades de saúde).

SAÚDE

• «1 - A equipa multidisciplinar pode propor ao
diretor da escola, com a concordância dos pais
ou encarregados de educação, o ingresso
antecipado ou o adiamento da matrícula, nos
termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei
nº 176/2012, de 2 de Agosto.
• 2 – Têm prioridade na matrícula ou renovação
de matrícula nas escolas de referência, no
domínio da visão e para a educação bilingue, os
alunos que necessitam destes recursos
organizacionais.
• 3 – Os alunos com programa educativo
individual têm prioridade na matrícula ou
renovação de matrícula na escola de
preferência dos pais ou encarregados de
educação ».

EDUCAÇÃO

• A bonificação por deficiência é um acréscimo
ao abono de família para crianças e jovens,
atribuído a crianças ou jovens até 24 anos;

• Subsídio de Educação Especial - É uma
prestação pecuniária paga mensalmente,
destinada a compensar os encargos de
formas específicas de apoio a crianças e
jovens com deficiência;

• Subsídio para a assistência a filho com
deficiência ou doença crónica - prestação
atribuída ao pai ou à mãe, por motivo de
deficiência ou doença crónica do filho, para
substituir os rendimentos de trabalho perdidos
durante períodos de impedimento profissional;

• Produtos de apoio - São instrumentos,
equipamentos ou sistemas usados por uma
pessoa com deficiência que previne,
compensa, atenua ou neutraliza uma
limitação.

Segurança Social
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Idade Adulta

• Acesso ao serviço nacional de
saúde com isenção/redução de
taxas moderadoras;

• Acesso a consultas médicas de
especialidade;

• Acesso a exames e terapêutica
médica;

• Constituição de equipamentos de
saúde especializados (ex.: lares,
unidades de saúde).

SAÚDE

Estão previstos alguns apoios especializados na
formação superior (tutoria e adequação de alguns
parâmetros de avaliação). Cada vez mais as
universidades têm núcleos de apoio aos
estudantes com NEE;
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL IMPLICA O

IEFP Formação de adultos - INICIAL e
CONTÍNUA: Implica alguma certificação de
base. ŸPode implicar bolsa de material,
profissionalização, formação; e/ou de refeição e
transporte;
• Formação com referenciais adaptados para
pessoas com deficiência e incapacidade (por
vezes dinamizado em CERCI/APPACDM).

EDUCAÇÃO

• Constituição de unidades 
especializadas (ex.: lares);

• Centros de Atividades  
Ocupacionais;

• Produtos de apoio;
• Financiamento de formação 

adaptada;
• Centros de emprego protegido;
• Medidas de apoio à contratação.

Segurança Social
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