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MAPEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA (MIPIE)

As pressões exercidas sobre os decisores 
políticos para demonstrarem de que forma 
as políticas conduzem a uma inclusão 
educativa crescente, resultam na 
necessidade de uma recolha sistemática de 
informação qualitativa e quantitativa que 
responda a questões-chave e que possa ser 
usada longitudinalmente pelos países para 
mapear os seus próprios desenvolvimentos 
e proceder a análises comparativas.

O Mapeamento da Implementação da 
Política para a Educação Inclusiva (MIPEI) é 
um projecto conduzido pela European 
Agency for Development in Special Needs 
Education com o apoio da Comunidade 
Europeia LLP Comenius, financiado através 
do acordo número: 510817-2010-LLP-DK-
COMENIUS-CAM. O MIPEI decorreu 
durante 1 ano e envolveu 60 especialistas 
de 27 países. 

Alemanha, Áustria, Bélgica (comunidades 
Flamenga e Francófona), Chipre, Dinamarca, 
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, 
Portugal, Reino Unido (Escócia, Inglaterra e 
País de Gales), República Checa, Suécia, 
Suíça.

O objetivo geral do projeto MIPEI foi o de, 
utilizando o trabalho existente a nível 
nacional e europeu e usando as informações 
recolhidas pelos países durante o 
desenvolvimento do projeto, esboçar uma 
agenda para uma futura recolha de dados a 

nível nacional e europeu, a utilizar para o 
mapeamento da implementação da política 
de educação inclusiva.

Os objetivos específicos do projeto foram 
trabalhados com decisores políticos de 27 
países europeus, a fim de:

- Clarificar a informação a disponibilizar aos 
decisores políticos;

- Identificar a informação já disponível;

- Realçar as lacunas na informação atual;

- Fornecer propostas sobre como no futuro 
deve ser recolhida a informação necessária 
para fins nacionais de automapeamento e 
para análises comparativas de nível 
europeu.

Durante o desenvolvimento do projeto foram 
organizadas duas conferências, em 
Bruxelas, em Dezembro de 2010 e em 
Budapeste, em Março de 2011. Ambas 
foram coorganizadas pelos Ministérios da 
Educação dos dois países e tiveram 
objetivos claros ligados aos resultados do 
projeto, incluindo as recomendações finais.

O relatório completo do projeto, os relatórios 
das duas conferências, a recolha de dados 
actualizados dos países, bem como todos os 
materiais do projeto podem ser descarre-
gados em: 

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie
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