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1. Introdução
A Acessibilidade para Todos tem vindo a adquirir crescente importância entre os decisores que gerem a
ocupação do território, seja pela crescente sensibilidade às matérias de inclusão social, qualidade de vida
e igualdade de oportunidades, seja pelo cumprimento de imperativos legais.
Territórios preparados e adaptados aos requisitos da Acessibilidade para Todos são hoje sinónimo de
Qualidade, com clara demonstração da sua projecção nas esferas culturais, ambientais, sociais e mesmo
económicas, na medida em que potenciam o desenvolvimento económico de diversas fileiras de
actividade.
Desfeitos já os primeiros entendimentos de que a Acessibilidade era apenas dirigida para os indivíduos
com deficiência, é comum entendimento que a Acessibilidade para Todos é um direito básico de todos,
particularmente numa época civilizacional onde a alteração da esperança de vida, o papel da mulher na
vida activa, as profundas alterações da família clássica, e o envelhecimento generalizado da população
exigem respostas diárias a questões associadas à mobilidade e ao acesso a bens, serviços e
informações.
Acessibilidade para Todos é hoje, também, um dos principais parâmetros de avaliação que os munícipes
/ eleitores têm para aferir o desempenho da Administração Pública, neste caso em particular das
Autarquias Locais.
A eliminação de barreiras arquitectónicas, a requalificação do espaço público em frente de suas casas, as
condições em que são atendidos, os meios que têm ao seu dispor para poder aceder a bens ou
informações, a facilidade e o conforto com que se deslocam, constituem factores decisivos nas relações
entre as Autarquias e os munícipes / eleitores, que não podem ser descurados, à mercê de respostas
passivas por parte da Administração Local.
Por outro lado, o Concelho de Oliveira de Azeméis reflecte a tendência, já registada em 1994 pelo
Secretariado Nacional de Reabilitação, de mais de metade da população precisar de viver em territórios
adaptados, enquadrando-se neste universo as crianças, grávidas, pais com carrinhos de bebé, adultos
carregados com compras, deficientes de cadeira de rodas, invisuais, idosos e pessoas temporariamente
incapacitadas. Para o efeito bastará reflectir nos dados preliminares fornecidos no Censos 2011: em
Oliveira de Azeméis só a população idosa (+ 65 anos) cresceu de 13,18% (9.326 indivíduos) para 17,64%
(12.103 indivíduos) na última década.
É neste contexto de profunda alteração da estrutura demográfica da população, e da assunção por parte
dos actuais e futuros eleitores de que viver num território adaptado para todos é um direito básico e
sinónimo de qualidade, que a promoção da Acessibilidade deve ser enquadrada.
O Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade que agora se apresenta pretende a determinação do
quadro de acção municipal para a promoção da acessibilidade em Oliveira de Azeméis.
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2. A Acessibilidade para Todos em Oliveira de Azeméis
Ao longo do tempo várias foram as intervenções em Oliveira de Azeméis que contribuíram para melhorar
as condições de mobilidade nos edifícios e no espaço público. Tais intervenções visavam a qualificação
do território sem grandes preocupações no que hoje se entende por Acessibilidade.
A Acessibilidade compreende as questões relacionadas com a mobilidade, onde se enquadra a
eliminação de barreiras arquitectónicas, mas também a intervenção noutros domínios para que o acesso
a produtos, serviços e informação possa ser generalizada.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, os novos edifícios e recintos destinados a
equipamentos públicos ou equipamentos de utilização pública, bem como a via pública, teriam de
obedecer às Normas Técnicas de Acessibilidade. Todos os edifícios e recintos desta natureza já
construídos, ou previamente licenciados, tinham um prazo de 7 anos para promoverem a sua adaptação.
Para além deste período transitório de adaptação, considerava-se que, excepcionalmente, poderiam as
construções conterem soluções diferentes das normas técnicas se tais obras originarem situações de
difícil execução, exigissem a aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados ou que
afetassem sensivelmente o património cultural.
Passados 7 anos da publicação das Normas Técnicas constatou-se a reduzida, diríamos praticamente
inexistente em Oliveira de Azeméis, adaptação dos cerca de 130 edifícios existentes destinados a
equipamentos de utilização pública identificados no PDM95.
A este cenário acresce o facto de o diploma legal não abranger as edificações privadas, destinadas ao
parque habitacional, aos estabelecimentos comerciais, hoteleiros e de restauração e bebidas com área
de acesso público inferior a 150 m2, e ainda estabelecimentos fabris, o que isenta do cumprimento e
adaptação mais de 90% do parque edificado português.
A adesão à Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade
para Todos, em Junho de 2004, constituiu o primeiro sinal
da sensibilização dos decisores políticos municipais para a
eliminação das barreiras arquitectónicas. Em Oliveira de
Azeméis foi delimitada uma área de intervenção na
envolvente dos Paços do Concelho.
Perante a execução da obra de pedonização das Ruas
António Alegria, Bento Carqueja e Largo da República, no
âmbito do PROCOM, foi possível a obtenção da bandeira
de Prata em Março de 2008, pela eliminação de 70% das
barreiras arquitectónicas previamente identificadas.
Com o publicação do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de
Agosto, o âmbito de aplicação das Normas Técnicas de
Acessibilidade foi alargado, tendo sido introduzida a
obrigação legal de apresentação de um Plano de
Acessibilidade na instrução das operações urbanísticas.
Durante o ano de 2009 os serviços técnicos municipais
efectuaram um estudo sobre a acessibilidade nas áreas Ilustração 1 - Área de Adesão do Município ao
Projecto Rede Nacional das Cidades e Vilas
centrais das 19 freguesias1. Este estudo avançou com com Mobilidade para Todos (2004-2008)
propostas para a definição dos canais que constituem o
espaço público das áreas centrais das freguesias, representando tridimensionalmente soluções possíveis
de implementação, e ainda ficha de materiais com identificação das principais características,
comportamentos vantagens, desvantagens e custos de aplicação dos mesmos.

1

Estudo efectuado na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, actual DMPP
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Ilustração 2 - Estudo sobre a acessibilidade no concelho (2009)

Posteriormente, em 2010, foi elaborado2 o Manual de Boas Práticas em Espaço Público, documento
contendo uma lista de recomendações orientadoras, tanto ao nível da produção do espaço público e da
sua caracterização física, como ao nível da utilização desse espaço público e dos comportamentos
cívicos a ele associados.

Ilustração 3 - Índice do Manual de Boas Práticas em Espaço Público (2010)
Trabalho desenvolvido em parceria pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, apresentado
na informação técnica interna I/87491/2010
2
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Este guia pretende ser um suporte de actuação prática, enquadrado pela legislação em vigor, dirigido a
toda a população, enquanto parte activa na qualidade e sustentabilidade do meio ambiente. Centrando o
peão como principal utente e usufruidor do espaço público, explanam-se os conceitos de Walkability e de
Design for All. Neste sentido, constitui um incentivo e uma ferramenta de sensibilização para a questão
da “acessibilidade para todos”, de uma forma integrada e articulada.
Com incidência na sede do concelho foi, em 20083, apresentada uma candidatura pela Associação de
Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM) em parceria com Mobilidade, Paula Teles Unipessoal, ao
POPH, eixo sexto, designada por “Projecto Integrado para a Promoção da Acessibilidade do Entre
Douro e Vouga”, a qual foi aprovada com montante elegível de 639.716,10 €. Este projecto envolvia os 5
municípios que integram a AMTSM, e desenvolvia-se em 4 fases:
1ª Fase

Elaboração de Diagnóstico Regional no EDV, no domínio da acessibilidade, nos 5 municípios
do EDV – documento que seria baseado em diagnósticos locais exaustivos para identificação
das principais barreiras arquitectónicas em espaço público, nos perímetros urbanos e nos
edifícios propostos, com vista à intervenção futura:
 Análise, identificação e localização cartográfica georreferenciada das principais
barreiras físicas e arquitectónicas;
 Inventariar a acessibilidade aos serviços públicos por parte de pessoas com
necessidades especiais (Braille, guias interpretes para surdos, internet…);
 Relatório final com conclusões ao nível do EDV.

2ª Fase

Acções de Formação e Sensibilização

3ª Fase

Elaboração de Planos Integrados de Promoção de Acessibilidade, para cada um dos 5
municípios do EDV, com o objectivo do cumprimento das obrigações legais estabelecidas no
DL 163/06 bem como dar continuidade ao diagnóstico efectuado:
 Apresentação de soluções técnicas mais adequadas para cada problema diagnosticado
ao nível de um ante-projecto;
 Orçamentação dos custos associados às soluções apresentadas de acordo com os
respectivos ante-projectos;
 Formas de envolvimento com associações locais/ instituições;
 Calendarização das actividades a realizar para supressão das barreiras identificadas;
 Fornecimento da informação de modo a que a mesma possa ser integrada nos sig
municipais.

4ª Fase

Elaboração de Manual de Boas Práticas – Caderno Técnico no domínio da acessibilidade que
agregue um conjunto de experiências nacionais e internacionais reconhecidas como boas
práticas neste domínio, e apontar soluções para os problemas diagnosticados, comuns aos
cinco municípios, ao nível da concepção, licenciamento, construção e gestão de edificações e
áreas urbanas. Este Caderno técnico seria complementado por um documento menos técnico
para disponibilização ao cidadão para divulgação e sensibilização.

3

A candidatura foi apresentada em 2008 mas os trabalhos só foram iniciados junto dos municípios durante o ano de 2010.
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O trabalho apresentado, e concluído em Fevereiro de
2011, ficou aquém das expectativas geradas inicialmente:
a) O conteúdo dos documentos contratualizados
não adquiriu o detalhe constante no caderno de
encargos nem o reflexo das especificidades do
EDV, pelo contrário continham informação
abstrata e generalista, resultando num upgrade
ao Guia de 2007, cuja aplicação é igualmente
válida em Tavira ou Chaves;
b) O Projecto Integrado não determinou qual o
“estado da arte” no EDV no âmbito da
acessibilidade, e quais são as questões comuns
nos cinco municípios mais relevantes e para as
quais se devem ensaiar soluções de
compromisso entre as limitações físicas dos
espaços e o disposto na legislação;
c) A empresa contratada não cumpriu com todas as
obrigações, nomeadamente não cedendo ao
Município a informação final em suporte editável
para que possa ser objecto de actualização ou
disponibilização on line.

Ilustração 4 - Área de Intervenção do Projecto

Mais uma vez se constatou que a acessibilidade foi Integrado para a Promoção da Acessibilidade do
apenas encarada como uma sistemática eliminação de EDV, em Oliveira de Azeméis (2008-2011)
barreiras arquitectónicas, sem qualquer interpretação
do cruzamento com a caracterização do sistema urbano e do sistema de circulação, nomeadamente
através do reconhecimento de áreas sujeitas a maior ou menor atravessamento de pessoas e veículos,
e/ou com maior ou menor grau de interesse patrimonial, cultural ou paisagístico, para as quais se deverão
equacionar soluções diferenciadas, seja ao nível das tipologias seja ao nível dos materiais.
Considerando que o diagnóstico efectuado no âmbito do projecto referenciado apenas incidiu sobre a
área central da freguesia de Oliveira de Azeméis, decidiu-se dar início à elaboração do Plano Municipal
de Acessibilidade de Oliveira de Azeméis (PMAOAZ), um instrumento estruturado de medidas que
visam a promoção da acessibilidade para todos, através da eliminação das barreiras arquitectónicas nas
áreas centrais de 19 freguesias do concelho. Integraria um programa de acções necessárias para a
implementação de um Percurso Pedonal Acessível em cada área central, com identificação das situações
de desconformidade com as normas, e propostas de soluções e medidas correctivas tipificadas a
implementar, estimando o custo de cada medida e propondo uma metodologia e um calendário para a
sua execução futura.
O Plano Municipal de Acessibilidades de Oliveira de Azeméis seria desenvolvido em três fases, em
períodos de um ano civil por fase:
Fase I – DIAGNÓSTICO;
Fase II – PROPOSTA;
Fase III – PLANO DE ACÇÃO.
A Fase de Diagnóstico foi apresentada em Dezembro de 20114, e constituiu o estudo de diagnóstico para
18 das 19 freguesias do Concelho, tendo em conta que a área central da freguesia de Oliveira de
Azeméis foi alvo do estudo de 2010.
Esta fase representa uma análise efectuada a partir do levantamento das barreiras arquitectónicas
existentes nas áreas centrais das Freguesias, tendo por base o registo da tipologia de cada barreira e da
sua localização, o que permite caracterizar cada situação de obstáculo à acessibilidade. Na medida em
que fornece informação sobre o grau de acessibilidade do espaço público, este diagnóstico, tem como
4

No ano de 2012, face ao volume de trabalho existente da DMPP, não foi possível desenvolver a Fase II.
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objectivo servir de base à elaboração da proposta de intervenção (Fase II do PMAOAZ) para adaptação
do espaço público aos normativos legais (Capítulo 4 do Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto).
Um breve resumo da caracterização dos percursos acessíveis existentes nas áreas estudadas é
apresentado no Anexo A.

Ilustração 5 - Plano Municipal de Acessibilidades de Oliveira de Azeméis, Fase I – Diagnóstico (2011)

O diagnóstico elaborado5 demonstrou a inexistência de percursos acessíveis que unam os principais
equipamentos das freguesias: “O diagnóstico realizado permitiu concluir que o espaço público não está
pensado para o peão, não havendo em geral uma clara definição de hierarquia de circulação para os
vários intervenientes no sistema pedonal. Este facto resulta numa ausência de continuidade do sistema
urbano, designadamente entre a rede pedonal, a rede viária e a rede de transportes públicos.
As áreas centrais das freguesias, não possuem uma rede de percursos pedonais eficaz, na medida em
que esta não permite o acesso a todos os pontos relevantes da estrutura ativa das freguesias. São
exemplos de descontinuidade no sistema pedonal, comuns a todas as freguesias a ausência de passeios;
os passeios subdimensionados; pavimentos inadequados e a inclinação excessiva.
Como barreiras pontuais, são frequentes: desníveis no pavimento, associados ou não a passagens de
peões; sinais e elementos de mobiliário urbano com design não inclusivo e/ou localização inadequada.
De todas as componentes do sistema pedonal os atravessamentos da rede viária foram os que se
revelaram mais problemáticos em termos de localização e segurança para os peões, sinalização e de
desníveis com o passeio.
Como soluções para os problemas de acessibilidade detetados, verifica-se que a escolha da solução “via
partilhada” poderá ser adequada para vias onde se localizam serviços e equipamentos coletivos, sendo a
solução de conversão de vias mistas existentes em vias pedonais uma das alternativas à ligação de dois
núcleos da estrutura urbana. As conclusões da análise às características de acessibilidade no espaço
público, juntamente com a leitura da topografia do terreno apontam para propostas compostas por
correções pontuais de barreiras, articuladas com soluções integradas em intervenções mais abrangentes,
como por exemplo toda a requalificação de um largo.
5

Constante da informação técnica interna I/115428/2011
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Fica claro, após a conclusão deste diagnóstico que confronta o normativo em vigor com o território do
Concelho de Oliveira de Azeméis, a impossibilidade de implementação taxativa das regras de
acessibilidade no espaço público. O desafio será a procura de soluções de compromisso na sua
aplicação local.”
A elaboração de projectos de requalificação do espaço público nos centros das freguesias será o próximo
passo, fornecendo aos autarcas indicações precisas sobre a qualificação desses territórios, bem como
orientações para os restantes agentes sobre como intervir no espaço público atendendo às
especificidades dos locais. Este trabalho reveste-se de grande importância e utilidade na medida em que
auxilia a tomada de decisão e orienta as Autarquias Locais no cumprimento do que são as suas
competências face aos imperativos legais aplicáveis, promovendo simultaneamente reflexos directos
positivos no quotidiano dos residentes e transeuntes.
Em complemento a este trabalho de diagnóstico das barreiras arquitectónicas, foi elaborado6 o City
Arboretum, caderno que tem como principal objectivo a concepção de um instrumento educacional e
recreativo, com vista à divulgação dos espaços verdes públicos e espaços potenciais existentes em meio
urbano, tendo como caso de estudo o centro da cidade de Oliveira de Azeméis.
Este contributo, vital para a requalificação das paisagens urbanas, permitirá criar novas referências de
localização relativa para todos os cidadãos, e em particular para os invisuais através dos aromas e
fragâncias, bem como para os surdos em função da variação cromática. Os projectos para os espaços
verdes nele constantes proporcionam igualmente uma fruição inclusiva desses espaços através de
percursos com características de acessibilidade para todos.

Ilustração 6 - City Arboretum (2011)

Ainda no âmbito do planeamento, a Acessibilidade para Todos foi equacionada em sede de elaboração
da proposta do Plano Director Municipal 2012 (PDM12). Neste documento introduziu-se como medidas
preventivas várias restrições técnicas a observar na abertura de novos arruamentos, bem como a
necessidade de as operações urbanísticas terem de ser analisadas em função das características da sua
envolvente, o que necessariamente condicionará as soluções propostas no respectivo Plano de
Acessibilidade (PA) exigido por lei. Com esta medida pretende-se que este documento (PA) seja um real
contributo para a constituição de percursos acessíveis e não apenas uma tipificação das normas técnicas
junto do alçado da edificação que confronta com o arruamento público.
Em complemento do PDM12 estão em elaboração ou em preparação vários planos municipais de gestão
do território:


6

dois Planos de Intervenção em Espaços Rural (PIER) que visam a requalificação paisagística
bem como a criação de percursos pedonais / cicláveis nessas áreas de intervenção (margens
do Rio Ul, com o PIER do Manica; e margens do Caima, com o PIER do Caima);

Pelas arquitectas paisagistas da DMPP, e apresentado na informação técnica I/102440/2011
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três Planos de Urbanização (PU): dois para os aglomerados urbanos de São Martinho da
Gândara (PU da Herdade) e de Ul, e o terceiro para a Zona Industrial do Nordeste.

A definição do espaço público inserido nestes planos observará as normas técnicas de acessibilidade.

Ilustração 7 - Exemplo de espaço público proposto no PIER do Manica (2012)

Fruto deste percurso no âmbito da Acessibilidade para Todos, verifica-se que as intervenções
municipais ao longo do tempo tiveram em consideração os requisitos das normas técnicas para a
acessibilidade. Disso são exemplo as intervenções na Ludoteca, no Arquivo Municipal, no r/c dos Paços
do Concelho, no acesso ao Cine Teatro Caracas, no edifício da Praça da Cidade, nas Piscinas
Municipais, etc. Em termos de espaço público destacam-se, entre outras intervenções, a requalificação
da Praça da Cidade, a envolvente das Piscinas e Pavilhão Municipal, a requalificação do acesso ao
Parque de La Salette, o Parque Infantil e o Parque de Merendas integrados em La Salette.
Ainda por executar permanecem um conjunto de
projectos que igualmente contribuirão para um
aumento de espaços e edifícios acessíveis no
concelho. O estudo de requalificação do espaço
público da zona industrial de Oliveira de Azeméis 7,
as propostas de pedonização na cidade,
elaboradas no âmbito da proposta de postura de
trânsito da cidade em 2010, a proposta de
requalificação da Feira dos Onze, a adaptação do
Salão Nobre, a reabilitação integral do Cine Teatro
Caracas, o Estudo Prévio do Novo Mercado
Municipal e da Central Intermodal de Transportes,
do Centro de Visitantes, e do Parque de Eventos
inseridos no Parque de La Salette, a reconversão
da Casa Amarela, sita na Rua Maestro António
Pinto Godinho em Cucujães, e os projectos de
adaptação das escolas primárias de Madaíl,
Pindelo, Outeiro, e Casalmarinho são apenas
alguns dos exemplos.

Ilustração 8 – Extrato da Proposta da Postura de Trânsito (2010)

Esta sensibilidade para a temática da Acessibilidade tem sido alimentada pela frequência dos técnicos
municipais projectistas em acções de formação específicas ao longo do tempo, e pela presença assídua
na Comissão Municipal para a Deficiência desde Outubro de 2009, e no Conselho Metropolitano de
Apoio ao Provedor Metropolitano dos Cidadãos com Deficiência, desde Maio de 2010.
A parceria entre a Câmara Municipal e a Comissão Municipal para a Deficiência tem, desde 2007,
reconhecido o envolvimento e motivação das empresas e instituições Oliveirenses na criação de
melhores condições para a integração profissional das pessoas portadoras de deficiência. Das 70
empresas inscritas na Bolsa de Empregabilidade, que faz parte do projecto comum Integrar…mais, já
foram entregues 51 Diplomas de Reconhecimento em nome da Comissão Municipal para a Deficiência.
7

Apresentado pela informação interna I/11500/2010, e aprovado em reunião de câmara de 23 de Fevereiro de 2010 (I/11533/2010)
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O Prémio de Mérito Municipal de Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência, foi instituído em
2009 pela Câmara Municipal e visa homenagear as empresas e entidades de Oliveira de Azeméis, pelo
seu empenho e dedicação na efectiva integração profissional das pessoas portadoras de deficiência
neste concelho. Trata-se de um prémio de natureza meramente simbólica cuja concepção se agradece à
artista Carla Curado, reconhecida no meio, pelos trabalhos que apresenta recorrendo à técnica da fusão
do vidro, material nobre a que associamos a génese empresarial instalada no nosso município. Desde
2009 até à edição de 2012 contamos com 13 candidaturas.
Em Outubro de 2011, novamente em colaboração entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis8 e a
Comissão Municipal para a Deficiência, foi apresentado o Selo Azeméis Integra, projecto que pretende
reconhecer os espaços edificados destinados a estabelecimentos comerciais, de serviços e industria,
bem como todos os equipamentos públicos ou de utilização pública que reúnem as condições de
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com o estipulado no normativo legal.

Ilustração 9 - Sessão pública de apresentação do Selo Azeméis Integra (2011)

Ilustração 11 - Dísticos do Selo
Azeméis Integra
Ilustração 10 - Sessão de esclarecimento sobre o Selo Azeméis Integra (2012)

Para o efeito foram considerados três níveis de concretização:




o selo amarelo que reconhece a acessibilidade nos espaços de utilização pública;
o selo verde claro que reconhece a existência de todos os requisitos do selo amarelo bem como
de sinalética utilizável pelos invisuais (táctil e sonora), e sinalética visual para surdos;
o selo verde escuro destinados aos edifícios em que todos os espaços, interiores e exteriores se
encontrem cabalmente acessíveis a todos, incluindo os espaços privativos do serviço.

Da análise aos imóveis candidatos em 2012 foi possível a atribuição de 10 selos em 2012: 7 selos
amarelos, 2 selos verde claro e 1 selo verde escuro.
Herdeiros deste percurso, cremos existir no corpo técnico municipal a capacidade e meios que sustentem
a implementação de uma política municipal orientada para a Acessibilidade.9

Projecto partilhado pela Divisão Municipal de Acção Social, Divisão Municipal de Planeamento e Projectos e Gabinete de Apoio ao Empresário
Crença alicerçada na análise comparativa do já desenvolvido em Oliveira de Azeméis com as principais acções desenvolvidas em Portugal,
resumidas no Anexo D.
8
9
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3. Princípios e Objectivos do Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade
Com a publicação do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, Resolução de Conselho de
Ministros n.º 9/07 de 17 de Janeiro, é reconhecida a importância do envolvimento dos municípios
portugueses na prossecução dos objectivos e iniciativas em prol da Acessibilidade.
Este documento de orientação de política municipal para a acessibilidade terá, em conformidade com o
Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, que observar os seguintes Princípios:
1. Igualdade de Oportunidades – todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços da sociedade,
nomeadamente habitação, transporte, cultura, recreio, saúde, educação e emprego;
2. Vida independente – todos os cidadãos devem poder exercitar livremente as tomadas de
decisão sobre a sua vida e participar activamente da vida da comunidade;
3. Participação – todos os cidadãos devem ter formas de conhecer e influenciar as decisões
políticas de forma directa e a cada momento;
4. Integração – todos os cidadãos devem poder viver integrados na sua comunidade e participar
activamente nos diversos domínios da sociedade.
Por conformidade com o quadro legal10 o Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade deverá integrar
nos seus Objectivos:
1. Sensibilizar, informar e formar:
1.1. Sensibilização para os factos de a promoção da acessibilidade ser um benefício para todos,
pelo que deverá ser valorizada e exigida pelos cidadãos como um direito básico e um critério de
qualidade, e de ser uma responsabilidade que cabe a todos implementar;
1.2. Informar os agentes com responsabilidades técnicas acrescidas no urbanismo, construção,
transportes e comunicação para a vantagem, importância e a obrigação de assegurar as
condições de acessibilidade, bem como informar as pessoas com necessidades especiais e as
organizações não governamentais sobre os direitos e as formas de os promover;
1.3. Formar os diversos técnicos com responsabilidades nos vários sectores da Acessibilidade;
2. Fomentar a participação:
2.1. Criar parcerias locais estáveis que envolvam os vários agentes e entidades representativas das
pessoas com necessidades especiais, estimulando o contributo crítico de cidadãos na
sinalização de barreiras e na planificação de soluções;
3. Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado:
3.1. No espaço público devem ser garantidos percursos acessíveis em rede, que interliguem todos
os principais equipamentos e serviços urbanos; a verificação do cumprimento integral das
normas de acessibilidade nos novos projectos e a adaptação dos existentes, tendo particular
atenção na acessibilidade às interfaces de mobiliário urbano electrónico, nomeadamente ATM,
telefones públicos, acesso WEB;
3.2. Os edifícios públicos e os que recebem público têm de garantir o cumprimento integral das
normas de acessibilidade nos novos projectos, e garantir a adaptação dos restantes de modo a
salvaguardar o acesso acessível, e as condições mínimas para um atendimento ao público
acessível, nomeadamente através do recurso de sistemas de informação adequados a todos os
utentes (por exemplo informação sonora e visual), bem como de sistemas de segurança
adequados a todos os utentes (sistemas de alarme visual e sonoro);
3.3. Os edifícios e fracções destinados a habitação terão de dispor de um nível mínimo de
acessibilidade, que permita o acesso e a visita de pessoas com necessidades especiais e a
habitabilidade;
3.4. Os locais de trabalho deverão deter um nível mínimo de acessibilidade, com facilitação do
acesso à informação e meios multimédia, para melhorar as condições de integração das
pessoas com necessidades especiais nos seus postos de trabalho;
10

O enquadramento legal da Acessibilidade em Portugal encontra-se resumido no Anexo A deste documento.
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4. Garantir a aplicação e o controlo:
4.1. Garantir a verificação do cumprimento da legislação na fase de licenciamento, com particular
cuidado na aceitação da fundamentação destinada ao não cumprimento das normas,
fiscalização durante o período de construção, e aplicação das coimas / sanções previstas na lei
em casos de incumprimento em ambas as fases;
5. Promover a acessibilidade nos transportes:
5.1. Adequação das condições físicas nos espaços de paragem e transbordo dos transportes
públicos, nomeadamente no que concerne ao transporte ferroviário, e rodoviário público
(autocarros e táxis), integrando já as questões de sinalização e sinalética (visual e sonora);
5.2. Promoção de medidas de incentivo para renovação ou adaptação dos veículos de transporte
individual ou colectivo.
O cumprimento destes imperativos legais ao nível municipal tem como reflexos directos:
 Uma população mais inclusiva e com melhor qualidade de vida;
 Um território mais competitivo, com potencialidades de fixação de capital social;
 Vantagens para o desenvolvimento económico do concelho, nomeadamente ao nível da oferta
do sector turístico, tendo em conta todas as pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade
e respectiva família e amigos que as acompanham;
 Melhor relacionamento dos serviços municipais com os munícipes, agentes de desenvolvimento
económico e representantes de interesses variados.

DMPP - Versão 0.0
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4. Quadro de Intervenção Municipal
4.1. Premissas para a determinação do Quadro de Intervenção Municipal
A implementação dos 5 objectivos estratégicos e respectivos objectivos operacionais constituirão o
Quadro de Intervenção Municipal no domínio da Acessibilidade.
Contudo, a Acessibilidade é um conceito demasiado abrangente para que um Município, nas actuais
circunstâncias, possa ter uma resposta cabal e atempada em todas as vertentes. Existem demasiadas
pré-existências, e condições topográficas, culturais, patrimoniais e mesmo sociais que todos os dias
desafiam a capacidade de resposta municipal, e inclusivamente a bondade da Normas Técnicas de
Acessibilidade.
Cabe a este Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade determinar quais os vectores prioritários de
intervenção e fornecer orientações para o desenvolvimento das acções necessárias à respectiva
implementação.
Estes vectores prioritários de intervenção terão de dar resposta a dois pressupostos fundamentais:
1. Qualificação do território em função do principal público-alvo
A promoção da acessibilidade em Oliveira de Azeméis deve ser direccionada para a resolução
de problemas da população residente / eleitores no acesso a equipamentos, edifícios públicos,
bens, serviços e informação. Neste âmbito o indicador chave é a população idosa (indivíduos
com mais de 65 anos), uma vez que apresenta uma tendência demográfica crescente, e perfaz
17,6% da população residente e cerca de 24% dos eleitores.
2. Cumprimento de imperativos legais
A Câmara Municipal tem um papel importante a desempenhar no que diz respeito à eliminação
de barreiras arquitectónicas e limitadoras de mobilidade, não só como entidade licenciadora de
projectos, mas também como entidade da administração pública com obrigações na adaptação
dos seus edifícios às normas técnicas sobre acessibilidade, respectivos espaços circundantes e
via pública.
As metas de cumprimento legal podem definir-se no seguinte quadro:
Quadro 1- Metas para adaptação do parque edificado e dos espaços públicos

Prazos de adaptação do parque edificado
Fevereiro de 2017 Edifícios cujo início de construção seja anterior a 22 de Agosto de 1997
Fevereiro de 2012 Edifícios cuja construção seja posterior a 22 de Agosto de 1997
Isentos Todos aqueles que se encontrem em conformidade com o disposto no DecretoLei n.º 123/97, de 22 de Maio
Critérios de prioridade nas intervenções em espaço público
Implementação de 1º- Envolvente dos equipamentos públicos ou de utilização pública
pelo menos 1 2º- Ligação entre os principais equipamentos públicos
percurso acessível 3º- Restante área inserida em aglomerado urbano

Para além destas metas de cumprimento legal avizinha-se outro imperativo legal: a obrigação
dos municípios de, num prazo de um ano após a publicação das alterações propostas pela
ANMP11 ao Decreto-Lei 163/2006, terem de apresentar junto da Administração Central um plano
de adaptações das instalações e espaços da administração pública sob sua responsabilidade e
respectivo cronograma, sob pena de sofrerem sanções em sede de Orçamento de Estado.

11

Ofício 365/2012-TC, registado sob o E/11994/2012
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4.2. Quadro de Intervenção Municipal – Medidas Prioritárias
O Quadro de Intervenção Municipal é o reflexo da aplicação dos objectivos enumerados no ponto 3 nas
competências municipais. Reflecte ainda todo o conhecimento adquirido com o percurso da
Acessibilidade para Todos em Oliveira de Azeméis, bem como as acções em curso.
Este quadro de acção traduz, deste modo, o que de bom se já faz em Oliveira de Azeméis em prol da
Acessibilidade, e a consciência do que ainda falta fazer.
Em termos operativos não é viável a implementação simultânea de todas as medidas identificadas, pelo
que se procedeu à hierarquização dessas medidas em função dos impactos produzidos pelas mesmas
junto do público-alvo e da taxa de cumprimento dos imperativos legais.
Deste exercício resulta a identificação de Medidas Prioritárias de implementação, em função de três
níveis de prioridade: Máxima, Média e Mínima.
Consideramos como medidas de Prioridade Máxima:
a) as medidas que produzem reflexos directos a curto prazo em vários domínios da Acessibilidade,
tais como o Selo Azeméis Integra; a publicitação prévia das intervenções das Autarquias Locais;
e a promoção de vistorias de sensibilização;
b) as medidas que carecem de implementação imediata por o sucesso de outras depender da
realização destas, tais como as formações para técnicos de comunicação e imagem e fiscais; a
elaboração de projectos de requalificação do espaço público de áreas prioritárias; a
identificação do cumprimento das normas de acessibilidade nos edifícios públicos; a clarificação
da posição do Município face à jurisprudência actual em matéria de Acessibilidade; e a revisão
das redes e circuitos dos transportes públicos, estudando as melhores localizações para
apeadeiros acessíveis.
As medidas de Prioridade Média compreendem:
a) as medidas cujos reflexos directos só serão perceptíveis a médio/longo prazo, mas que são
essenciais para a promoção da acessibilidade, tais como a sensibilização em meio escolar; a
edição e publicação de guias e manuais; a publicação dos planos municipais de ordenamento
do território; e a orientação da fiscalização municipal para a promoção da acessibilidade;
b) as medidas que visam a concretização de intervenções para eliminação de barreiras
arquitectónicas, tais como a tentativa de estabelecimento de parcerias para implementação de
obras; a elaboração de projectos de adaptação dos edifícios municipais; o apoio na elaboração
de projectos de adaptação de habitações; e a verificação dos planos de acessibilidade em todas
as operações urbanísticas.
Entendem-se como medidas de Prioridade Mínima todas as medidas:
a) cujo sucesso de implementação esteja dependente da implementação de medidas identificadas
anteriormente, tais como a manutenção da actualização da página oficial do município dando
resposta às questões da infoacessibilidade; a promoção de parcerias com entidades
responsáveis por equipamentos públicos ou de utilização pública; a aplicação de
sanções/coimas previstas na lei;
b) cujo sucesso esteja dependente de terceiros ou já haja oferta de serviços por outras entidades,
tais como o Prémio de Mérito Municipal; a formação específica para projectistas; a manutenção
da Comissão Municipal da Deficiência; e o estabelecimento de contactos com operadores
(autocarros, comboio, táxis) visando a qualificação das frotas.
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Quadro 2 – Quadro de Intervenção Municipal

Objectivo
1.1.Sensibilização
dos cidadãos

1.2. Informar os
diversos agentes
e o público com
necessidades
especiais

1.3. Formação de
técnicos

2.1. Criar
parcerias locais

3.1.Acessibilidade
no Espaço
Público

Medidas enquadradas nas
competências municipais
1.1.1. Selo Azeméis Integra

Máxima

1.1.2. Prémio de Mérito Municipal

Mínima

1.1.3. Sensibilização em ambiente
escolar

Média

1.2.1. Edição e publicação de guias e
manuais

Média

1.2.2. Manter actualizada a página
oficial do município dando resposta
às questões da infoacessibilidade e
disponibilizando informação sobre os
direitos em matéria de acessibilidade
1.3.1. Formação específica para
técnicos de comunicação e imagem

Mínima

Prioridade de implementação

1.3.2. Formação específica para
fiscais

Máxima

1.3.3. Formação específica para
projectistas

Mínima

2.1.1. Comissão
Deficiência

Mínima

Municipal

da

2.1.2. Tentativa de parcerias para
implementação das obras

Média

3.1.1. Publicação dos planos
municipais de ordenamento do
território

Médio

3.1.2. Elaboração dos projectos de
requalificação do espaço público em
áreas prioritárias (centros das

Máxima

freguesias, envolvente de equipamentos,
zonas
industriais),
viabilizando

percursos acessíveis
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Máxima

Esta medida tem reflexos em várias dimensões:
promove o reconhecimento de situações bem
resolvidas; identifica quais os aspectos que
deveriam ser melhorados junto dos
interessados; os espaços reconhecidos podem
influenciar a decisão na selecção de percursos
acessíveis prioritários, bem como auxiliar na
promoção do marketing territorial.
Esta medida depende do enquadramento
empresarial. A sua manutenção não implica
esforço adicional ao actualmente implementado
pelos serviços municipais.
Medida importante para a consolidação de
gerações mais interventivas e responsáveis,
cujo sucesso depende da capacidade municipal
em envolver os agrupamentos escolares.
Pretende-se com esta medida enriquecer a
bibliografia existente com guias e manuais
pensados para a realidade do concelho.
A actualização da página oficial do município
poderá ser alvo de revisão do seu conteúdo em
função da implementação da medida 1.3.1.

As
questões
relacionadas
com
a
infoacessibilidade têm de assumir maior relevo,
nomeadamente no que concerne à avaliação
dos sítios web e à facilitação de comunicação
com um maior espectro de público-alvo.
Estes colaboradores municipais constituem uma
plataforma de relacionamento directo entre a
Administração e o Munícipe, pelo que importa
dotá-los de conhecimentos básicos sobre a
Acessibilidade.
A constante actualização de conhecimentos
técnicos entre projectistas é um imperativo para
quem exerce, mas já existe muita oferta de
formação. Esta medida é importante se for
orientada para soluções muito concretas que
possam ser viabilizadas no Concelho.
A manutenção da Comissão não implica esforço
adicional ao actualmente implementado pelos
serviços municipais.
No actual contexto urge o estabelecimento de
parcerias com os interessados (proprietários,
arrendatários) na adaptação de imóveis, ou
mesmo com uma bolsa de promotores,
empresários e construtores, para partilha de
meios e responsabilidades na concretização das
obras necessárias.
Trata-se de uma medida que não carece de
nenhum esforço adicional ao actualmente
implementado pelos serviços municipais mas
que possibilita o enquadramento para acções
futuras, sejam de natureza pública ou privada.
A elaboração dos projectos de requalificação do
espaço público configura a Fase II do PMAOAZ,
e possibilitará uma tomada de decisão mais
consciente por parte dos dirigentes das
Autarquias Locais em sede de investimento
público. O quadro 3 identifica as prioridades
definidas para a elaboração destes projectos.

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de OAz

Objectivo
3.1.Acessibilidade
no Espaço
Público

3.2.Acessibilidade
nos espaços
edificados que
recebem público

3.3.Acessibilidade
no parque
habitacional
3.4.Acessibilidade
em ambiente de
trabalho

4.1. Verificação
do cumprimento
da legislação

5.1.Acessibilidade
nas paragens e
transbordo dos
transportes
públicos
5.2. Renovação/
adaptação de
veículos
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Medidas enquadradas nas
competências municipais
3.1.3. Publicitação prévia das
intervenções das Autarquias Locais

Prioridade de implementação
Máxima

3.2.1. Identificação do cumprimento
das normas nos edifícios públicos

Máxima

3.2.2. Elaboração de projectos de
adaptação dos edifícios municipais

Média

3.2.3. Promoção de parcerias com
entidades
responsáveis
por
equipamentos públicos ou de
utilização pública, para adaptação
das suas instalações
3.3.1. Apoio na elaboração de
projectos de adaptação de edifícios
particulares
3.4.1. Promoção de vistorias de
sensibilização, com eventual parceria
para resolução de questões no
espaço público

Mínima

4.1.1. Verificação dos planos de
acessibilidade em
todas as
operações urbanísticas

Média

4.1.2. Clarificação da posição do
município face à jurisprudência actual
em matéria de acessibilidade

Máxima

4.1.3. Fiscalização orientada para a
promoção da acessibilidade

Máxima

4.1.4. Aplicação das sanções /
coimas previstas na lei, como medida
de fomento da aplicação das normas
de acessibilidade
5.1.1. Revisão das redes e circuitos,
estudando as melhores localizações
para apeadeiros acessíveis

Mínima

5.2.1. Promoção de contactos com
operadores de transportes públicos
(autocarros, comboio, táxis) visando a
qualificação das frotas

Mínima

Esta medida tem reflexos em várias dimensões:
promove o acesso à informação; fomenta a
participação; reforça as condições de
transparência necessárias ao estabelecimento
das parcerias locais; constitui acção no âmbito
do marketing territorial.
Medida de implementação urgente para o
município se preparar para responder à provável
alteração do DL 163/07 proposta pela ANMP.
Medida em curso cuja prioridade de selecção
dos edifícios a adaptar poderá depender da
medida prevista em 3.2.1.
Medida que se encontra dependente da boa
implementação das medidas previstas em 3.4.1.
e 4.1.3.

Média

Medida já implementada no âmbito do programa
SOLARH que deve ser salientada em
complemento do objectivo 4.1.

Máxima

Esta medida tem reflexos em várias dimensões:
promove o acesso à informação; fomenta a
participação; reforça as condições de
transparência necessárias ao estabelecimento
das parcerias locais. Promove a resolução de
problemas específicos dos munícipes.
Medida implementada nos serviços mas que
tem profundos reflexos na qualidade do território
construído e que deve ser encarada como vital
para a distinção do concelho. Pode vir a ser
influenciada pela medida 4.1.2.
É urgente esclarecer qual a posição do
município face a questões relacionadas com a
propriedade horizontal, a isenção taxas, as
obras de escassa relevância urbanística, etc, no
âmbito da promoção da acessibilidade.
Em complemento da medida 1.3.2. urge orientar
os serviços de fiscalização (internos e externos)
para os aspectos principais relacionados com a
Acessibilidade
Esta medida, ainda que possível de despoletar a
qualquer altura, deve ser encarada na
sequência da implementação das medidas
3.4.1. e 4.1.3.

Máxima

Esta medida possibilitará uma tomada de
decisão mais consciente por parte dos dirigentes
das Autarquias Locais em sede de investimento
público, bem como argumentos para futuros
contactos com os operadores.
Deve ser implementada em simultâneo com a
medida 3.1.2.
Medida que dependerá da implementação das
medidas 3.1.2., 3.4.1., 4.1.3. e 5.1.1.
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Algumas das medidas de Prioridade Máxima enunciadas englobam a realização de vários projectos, os
quais não poderão ser realizados em simultâneo. Para a selecção dos que devem ser concretizados
primeiro, foram seleccionados os seguintes critérios tendo por base os dados dos Censos 2011:
1. Dimensão da população abrangida / utente desses espaços;
2. Percentagem da população idosa em cada freguesia.
Face a estes indicadores considera-se que os projectos de requalificação do espaço público das áreas
centrais das freguesias, que constituem a Fase II do PMAOAZ, devem ser realizados de acordo com a
seguinte ordem de prioridade:
Quadro 3 - 2ª Fase do PMAOAZ

Critérios
Freguesia

P. Residente

+65 anos

% P. Idosa

Oliveira de Azeméis

12204

1939

15,9

Vila de Cucujães

10705

1965

18,4

São Roque

5228

901

17,2

Loureiro

3531

718

20,3

Santiago de Riba-Ul

3944

705

17,9

Pinheiro da Bemposta

3324

615

18,5

Carregosa

3419

609

17,8

Fajões

3087

504

16,3

Cesar

3166

501

15,8

Ul

2413

525

21,8

Nogueira do Cravo

2795

460

16,5

Pindelo

2595

437

16,8

Ossela

2208

435

19,7

São Martinho da Gândara

1985

396

19,9

Palmaz

2079

392

18,9

Macieira de Sarnes

1925

338

17,6

Travanca

1804

301

16,7

Macinhata da Seixa

1390

230

16,5

809

132

16,3

Madail

Relativamente à implementação da medida 3.2.1., referente à identificação do cumprimento das normas
dos edifícios públicos, foi elaborada internamente uma listagem dos edifícios municipais, onde se
incluíram os espaços arrendados que albergam serviços municipais, para determinação do universo em
causa. O Anexo C ilustra o conhecimento existente sobre os mesmos em matéria de acessibilidade.
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5. Conclusão
Este documento demonstra o quanto já foi feito em prol da Acessibilidade em Oliveira de Azeméis,
evidenciando o prestigiante desempenho municipal com os poucos recursos existentes face ao que se
tem efectuado em Portugal, e delineia um fim condutor para a implementação de uma política municipal
de promoção da Acessibilidade, em razão das actuais competências legais nesta matéria.
Visa ser um documento orientado para a operatividade, com identificação de medidas muito concretas
enquadradas na actuação municipal.
Propõe uma hierarquização para implementação dessas medidas e fundamenta essas opções,
considerando o momento actual.
Prevê intervenção em todos os âmbitos e domínios de abrangência da Acessibilidade para Todos: desde
a eliminação das barreiras arquitectónicas, à formação, à fiscalização e até à avaliação dos serviços
prestados on line.
Com este documento a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis reitera o seu compromisso de agente
privilegiado e activo na defesa dos direitos básicos dos cidadãos e na promoção de um território de
qualidade.
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Anexo A – Resumo da Fase I do PMAOAZ
Plantas com identificação dos percursos acessíveis existentes nas áreas centrais das freguesias
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Anexo B – Enquadramento legal da Acessibilidade para Todos
É incumbência do Estado a promoção do bem-estar e qualidade de vida da população e a igualdade
entre todos. Em matéria de Acessibilidade o alcance desta incumbência tem sido ampliado com o passar
do tempo:
Quadro 4- Cronologia dos documentos com incidência legal em matéria de Acessibilidade

Ano

Documento

Descrição do conteúdo em função da Acessibilidade

1976

Constituição da República
Portuguesa

Ainda que durante alguns anos apenas se considerou enquadramento
legal em matéria de acessibilidade o conteúdo da alínea d) do artigo 9º, na
actual acepção do conceito de acessibilidade consideram-se obrigações
expressas do Estado as disposições constantes no artigo 9º (tarefas
fundamentais do Estado), alíneas b), c) e d), bem como no artigo 13º
(princípio da igualdade) e artigo 71º, n.º 2.

1982

Decreto-Lei 43/82, de 8 de
Fevereiro

Alterou vários preceitos do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,
consagrando normas técnicas sobre acessibilidade.
Foi revogado pelo DL 172-H/86 de 30 de Junho, porque nunca foi aplicado
fruto de sucessivas suspensões, por solicitação dos agentes que
reclamavam que as obras necessárias encareciam desproporcionalmente
a habitação.

1986

Despacho conjunto dos
Ministros do Plano e da
Administração do Território,
das
Obras
Públicas,
Transportes e Comunicações
e do Trabalho e Segurança
Social, de 1 de Julho

Foram aprovadas recomendações técnicas que visavam melhorar a
acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida aos
estabelecimentos que recebem público.

1987

RCM 6/87, de 29 de Janeiro

Princípios relativos ao acolhimento e atendimento público.

1988

RCM 34/88, de 28 de Julho

Reconhecimento da necessidade de cumprimento dos dois documentos
anteriores (1986 e 1987) para a eliminação das barreiras arquitectónicas
no acesso às instalações dos serviços públicos, ou não o sendo possível,
pela instalação de equipamentos especiais ou providenciando os serviços
pela deslocação do funcionário a local do edifício devidamente assinalado
e acessível ao utente, de modo a ser prestado o serviço pretendido.

1989

Lei de Bases da Prevenção e
da Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência

Dispõe, no seu artigo 24º, que «o regime legal em matéria de urbanismo e
habitação deve ter como um dos seus objectivos facilitar às pessoas com
deficiência o acesso à utilização do meio edificado, incluindo espaços
exteriores», e que, para o efeito, «a legislação aplicável deve ser revista e
incluir obrigatoriamente medidas de eliminação das barreiras
arquitectónicas».

Lei 9/89, de 2 de Maio

1994

Normas
Técnicas
Acessibilidade

de

Documento produzido pelo Secretariado Nacional de Reabilitação, no
âmbito do seminário “Construir sem barreiras – uma sociedade para todos”

1997

Normas
técnicas
acessibilidade

de

Introduziu normas técnicas, visando a eliminação de barreiras urbanísticas
e arquitectónicas nos edifícios públicos, equipamentos colectivos e via
pública.

1999

Publicação “Via pública e
acessos públicos” – Vol. C

Publicação da Associação Portuguesa de Deficientes que enumerava e
explicitava boas práticas e más práticas de intervenção em espaço público

2004

Lei de Bases da Prevenção,
Habilitação, Reabilitação e
Participação das Pessoas
com Deficiência - Lei n.º
38/2004 de 18 de Agosto

Determina “a promoção de uma sociedade para todos através da
eliminação de barreiras e da adopção de medidas que visem a plena
participação da pessoa com deficiência”.

DL 123/97, de 22 de Maio
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Ano

Documento

Descrição do conteúdo em função da Acessibilidade

2006

Regime
jurídico
da
acessibilidade aos edifícios e
estabelecimentos
que
recebem público, via pública
e edifícios habitacionais

Define o regime da acessibilidade a edifícios e estabelecimentos que
recebem público, via pública e edifícios habitacionais. A necessidade de
revogação do DL 123/97 prendeu-se com a constatação da insuficiência
das soluções propostas por esse diploma, nomeadamente as que
decorriam de fraca eficácia sancionatória. Melhoraram-se os mecanismos
fiscalizadores, aumentou-se a eficácia sancionatória, com igual aumento
dos níveis de comunicação e de responsabilização dos diversos agentes.
Este diploma introduz um alargamento do âmbito de aplicação,
abrangendo agora também os edifícios habitacionais (acessos às
habitações e seus interiores), contendo disposições que impeçam a
entrada de novas edificações não acessíveis no parque edificado
português.

DL 163/2006 de 8 de Agosto

A figura do plano de acessibilidade e do projecto de acessibilidade vêm
reforçar este intuito, e reforça-se o enquadramento legal que permite o
indeferimento das pretensões com base no incumprimento das condições
de acessibilidade. Foi introduzida, também, a obrigatoriedade de
fundamentação técnica das excepções para o não cumprimento das
disposições, clarificando-se as responsabilidades do projectista,
responsável técnico e dono de obra.
2006

2007

PAIPDI – Plano de Acção
para a Integração das
Pessoas com Deficiências
e/ou Incapacidades

Este Plano de Acção define um conjunto de medidas de actuação dos
vários departamentos governamentais, bem como metas a alcançar no
período compreendido entre 2006/2009 com vista a criar uma sociedade
que garanta a participação efectiva das pessoas com deficiência.

RCM 120/2006 de 21 de
Setembro, republicado pela
RCM 88/2008 de 29 de Maio

O Plano tem cinco objectivos estratégicos:

Plano Nacional de Promoção
da Acessibilidade - PNPA
RCM 9/07 de 17 de Janeiro

1. A promoção dos direitos humanos e o exercício da cidadania.
2. A integração das questões da deficiência e da incapacidade nas
políticas sectoriais.
3. A acessibilidade a serviços, equipamentos e produtos.
4. A qualificação, formação e emprego das pessoas com deficiências ou
incapacidades.
5. A qualificação e formação dos profissionais que prestam serviços às
pessoas com deficiências ou incapacidade.
Procede à sistematização de um conjunto de medidas para proporcionar
às pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldades sensoriais, a
autonomia, a igualdade de oportunidades e a participação social a que têm
direito como cidadãos.
Este Plano vai decorrer em dois períodos: 1º até 2010 e o 2º de 2011 a
2015. As medidas previstas e a desenvolver no 2º período serão
equacionadas em 2010, na sequência de avaliação e propostas para
implementação futura. Fixa 3 objectivos básicos: Sensibilizar, Informar e
Formar. Relativamente a cada um destes objectivos:






Aborda as condições de acessibilidade no espaço público,
edifícios públicos e que recebem público, na habitação, locais de
trabalho, transportes e sociedade da informação (SI).
Define um conjunto de medidas para o período até 2010 que
visam garantir a progressiva acessibilidade, no cumprimento das
Normas Técnicas de Acessibilidade aprovadas pelo DL
nº163/2006, de 8 de Agosto
Um conjunto de medidas para promover a acessibilidade nos
transportes

Para além destas medidas, pela sua importante implicação na
acessibilidade em geral, salienta-se a integração da acessibilidade nos
instrumentos de planeamento, designadamente, na elaboração, revisão ou
alteração dos Planos Directores Municipais (PDM).
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Ano

Documento

Descrição do conteúdo em função da Acessibilidade

2007

Quadro
de
Referência
Estratégico Nacional –
QREN

Constitui o enquadramento para a aplicação da política comunitária de
coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013.

RCM 86/2007 de 3 de Julho

Instituiu 3 Programas Operacionais Temáticos e 9 Programas
Operacionais Regionais (5 no Continente e 4 nas Regiões Autónomas).
Um dos Programas Operacionais Temáticos, o Programa Operacional
Potencial Humano (POPH) visa, entre outras coisas, “promover a
igualdade de oportunidades, através do desenvolvimento de estratégias
integradas e de base territorial para a inserção social de pessoas
vulneráveis a trajectórias de exclusão social.”
O Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), através dos
seus eixos I, V e VI, também potencia as questões da acessibilidade.

2007

Guia da Acessibilidade e
Mobilidade para Todos –
apontamentos para uma
melhor interpretação do DL
163/2006 de 8 de Agosto

Publicação editada pelo Secretariado Nacional de Reabilitação e
Integração das Pessoas com Deficiência

Por este quadro é possível perceber que, pese embora os conceitos constantes na Constituição da
República Portuguesa sejam amplos e universais, o conceito de Acessibilidade, bem como as
competências e obrigações da Administração Pública para a sua concretização, incidiam quase
exclusivamente na eliminação de barreiras arquitectónicas.
Percebe-se igualmente que ao longo do tempo muitas foram as dificuldades para a implementação das
normas ou orientações. Tendo por base apenas os dados preliminares dos Censos 2011, é possível
inferir que mais de 80% do parque edificado não dá resposta às normas de acessibilidade.
Por outro lado, só a partir de 2007, com a publicação do PNPA, se interioriza no quadro legal a
necessidade de abranger outros domínios de intervenção para a promoção plena da acessibilidade.
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Anexo C – Edifícios Municipais a intervir
Descrição

Localização

Ed. Paços do Concelho
Ed. 'Casa Bento Carqueja'
Ed. “Casa Colégio”
Ed. "anexo Casa Colégio"
Estalagem S. Miguel
Loja Ponto Já
Centro Lúdico
Ed. do Mercado Municipal

Largo da República - Oliveira de Azeméis
Rua Bento Carqueja - Oliveira de Azeméis
Rua António Alegria - Oliveira de Azeméis
Rua António Alegria - Oliveira de Azeméis
Parque de La-Salette - O. Azeméis
Avª D. Maria I - Oliveira de Azeméis
Feira dos Onze - Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis

Ed. Praça da Cidade
Arquivo Municipal
Biblioteca Ferreira de Castro
Pavilhão Municipal
Ed. “Piscina Municipal”
Cine-Teatro Caracas
Ed. “Antiga Biblioteca”
Ed. 'Ex Serviços Municipalizados'
Ed. 'antiga Escola Enfermagem'
Ed. destinado à Universidade Sénior
Ed. da Academia de Musica
Horto
Armazéns e Parque Auto
Casa Museu Ferreira de Castro
Biblioteca Ferreira de Castro
Ed. 'Antigos Paços do Concelho'
Bloco 4
Bloco 5
2 fracções (1º e 2º andar)
Fracções do Ed. c/ entrada pelo nº297
Fracção G, 3º sala 1 (sede da FAMOA)
2 fracções (3º dto. e 5ºesq. andar)
Diversas fracções no Ed. Rainha
Parque Molinológico
Escola Azagães
Escola Cavadinha
Centro escolar de Azagães
Escola Picoto

Oliveira de Azeméis
Calvário - Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis
Zona Desportiva - Oliveira de Azeméis
La-Salette - Oliveira de Azeméis
Avª Doutor António José de Almeida - Oliveira de Azeméis
Rua dos Bombeiros Voluntários - Oliveira de Azeméis
Rua Prof Elisa Castro - Oliveira de Azeméis
Rua Padre Salgueiro - Oliveira de Azeméis
Travessa da Rua Soares de Basto, 58 - O. Azeméis
Av. Dr. António José de Almeida - Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis
Santiago de Riba-Úl
Ossela
Ossela
Pinheiro da Bemposta
Lações de Cima - Oliveira de Azeméis
Lações de Cima - Oliveira de Azeméis
Rua Bento Carqueja, 233 - Oliveira de Azeméis
Av. António José de Almeida - Oliveira de Azeméis
Rua Dr. Salvador Machado - Oliveira de Azeméis
Av. Dr. Albino dos Reis, 23 - O. Azeméis
Oliveira de Azeméis
Ul
Carregosa
Carregosa
Silvares - Carregosa
Cesar
Cesar
Cucujães
Cucujães
Cucujães
Cucujães
Cucujães
Cucujães
Fajões
Fajões
Fajões
Loureiro
Loureiro
Loureiro
Macieira de Sarnes
Macinhata da Seixa
Macinhata da Seixa
Madail
Nogueira do Cravo
Nogueira do Cravo
Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis

Escola Vilarinho

Escola Faria de Baixo
Escola Faria de Cima
Escola Rebordões
Escola Santa Luzia
Escola Rua Visconde do Carregoso
Escola Picoto
Escola Areal
Escola Casalmarinho
Escola Coto
Escola Alumieira
Escola Contumil
Escola Arrota
Escola Pedra Branca
Escola Alvão
Escola Cruzeiro
Escola Souto
Escola Arroteia
Escola Feira
Escola R. Professor Arnaldo Costeira
Escola Feira dos Onze
Escola Abelheira
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Aferição face à
Acessibilidade
Existe diagnóstico
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
Existe diagnóstico
Adaptado
Existe projecto de adaptação
para o Salão Nobre
s/ dados
Adaptado
Adaptado
Existe diagnóstico
Existe diagnóstico
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
Existe estudo
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
Existe projecto de adaptação
Existe projecto de adaptação
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados

31 / 36

Escola Lações de Baixo
Escola Fonte Joana
Escola Santo António
Escola Selores
Escola Vermoim

Escola Pontinha
Escola Casal
Escola Nespereira de Baixo
Escola Igreja
Escola Barreiros
Escola Pinhão
Escola Areosa
Centro Escolar do Curval
Escola Curval
Escola Figueiredo
Escola Casal Dias
Escola Vide
Escola Brejo
Escola Pardieiro
Escola Ponte
Escola Igreja
Escola Outeiro
Escola Outeiro
Escola Besteiros
Escola Adães
Escola Ouriçosa
Escola Pinheiral
Escola Bustelo
Centro Escolar de São Roque
Escola Vila Chã
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Oliveira de Azeméis
Oliveira de Azeméis
Ossela
Ossela
Ossela
Palmaz
Palmaz
Palmaz
Palmaz
Pindelo
Pindelo
Pinheiro da Bemposta
Pinheiro da Bemposta
Pinheiro da Bemposta
Pinheiro da Bemposta
S. Martinho da Gândara
S. Martinho da Gândara
S. Martinho da Gândara
S. Martinho da Gândara
Santiago de Riba-Ul
Santiago de Riba-Ul
Santiago de Riba-Ul
Travanca
Travanca
Ul
Ul
Ul
São Roque
Rua das Sardinheiras - São Roque
São Roque

Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
Existe projecto de adaptação
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
s/ dados
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Anexo D – Resumo do percurso de implementação / promoção da Acessibilidade em Portugal
Entre 1997 e 2008, a Acessibilidade era apenas tratada na vertente da mobilidade / eliminação de
barreiras arquitectónicas. Várias obras públicas contribuíram para a eliminação das barreiras
arquitectónicas e para o despertar das oportunidades de requalificação física das cidades e vilas
portuguesas.
Eventos com o apoio estatal, como a Expo98, o Porto, Capital da Cultura em 2001, a introdução do
Metro de Superfície no Porto e em Matosinhos, entre outros, possibilitaram a requalificação de
significativa área de espaços públicos urbanos.
Em 2003, no âmbito do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, a Associação Portuguesa de
Planeadores do Território lança o Projecto da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para
Todos.
Este projecto pretendia estimular a abolição das principais barreiras arquitectónicas e urbanísticas que
perturbam a mobilidade dos cidadãos em Cidades e Vilas, sobretudo daqueles que têm necessidades
especiais. Para o efeito os Municípios teriam de aderir à Rede e promover a eliminação gradual de
barreiras arquitectónicas em espaços pré-determinados. Em função da percentagem de obra realizada
eram atribuídas bandeiras diferentes, que, de acordo com os promotores do projecto, traduziam o
compromisso da Câmara Municipal com a sociedade civil na construção de uma cidade mais
democrática.

Bandeira verde
com adesão à
Rede

Bandeira de Prata
com eliminação de
30% das barreiras
arquitectónicas

Bandeira de Ouro
com eliminação de
70% das barreiras
arquitectónicas

Ilustração 12 - Bandeiras da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos

Face aos dados constantes em Paula Teles Mobilidade registaram-se 70 adesões a este projecto, mas
apenas 23 desses 70 municípios vieram a desenvolver outros projectos com este gabinete, o que poderá
ser demonstrativo do interesse / impacto que o projecto da Rede teve junto dos decisores políticos e dos
cidadãos.
Foram entretanto (desde 2004) criadas Provedorias Municipais dos Cidadãos com Deficiência, as
quais têm promovido acções de sensibilização e de reconhecimento da aplicação das Normas Técnicas,
nomeadamente através da atribuição de selos de acessibilidade.
Municípios como Viseu, Louçã, Marco de Canaveses, Santa Maria da Feira, Porto, Matosinhos, entre
outros, já têm Provedor Municipal. Na Área Metropolitana do Porto existe ainda, desde 2007, a figura do
Provedor Metropolitano dos Cidadãos com Deficiência.
A partir de 2008, com a publicação dos regulamentos de candidaturas ao Quadro de Referência
Estratégico 2007-2013 (QREN), mais precisamente do seu Programa Operacional Potencial Humano
(POPH), verifica-se uma profusão de acções nos concelhos portugueses.
Na sequência do Plano Nacional da Promoção da Acessibilidade – PNPA, o POPH contempla medidas
nas quais se enquadram acções de promoção da acessibilidade. A actividade do POPH estrutura-se em
torno de dez eixos prioritários, sendo o sexto – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social – o eixo
que na sua medida 6.5. Acções de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas previa:
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Quadro 5 - Critérios da medida 6.5 (POPH)

Acções elegíveis

Entidades beneficiárias dos apoios

Acções inovadoras que permitam o reforço da capacidade Instituto Nacional para a Reabilitação;
institucional e da sua eficiência;
Entidades da Administração Local,
Projectos de âmbito local ou regional que concorram para a designadamente
as
Comunidades
melhoria das acessibilidades, nomeadamente físicas e intermunicipais de fins gerais
arquitectónicas, no espaço público, apresentando instrumentos
estratégicos e inovadores envolvendo vários parceiros locais.
No âmbito desta medida foram enquadradas as candidaturas dos Programas de Promoção da
Acessibilidade. Por análise dos dados disponibilizados pelo POPH para esta medida, foram aprovadas
110 candidaturas, envolvendo 5 associações de municípios, 93 municípios e 1 freguesia, num total de
26,3 milhões de euros.
Quadro 6 - Entidades com candidaturas aprovadas no POPH - medida 6.5

Entidades com candidaturas aprovadas no POPH – 6.5
Inst. Nacional para a Reabilitação
Estarreja
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
Estremoz
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
Évora
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Fafe
Comunidade Urbana do Vale do Sousa
Faro
Associação de Municípios de Terras Santa Maria
Felgueiras
Águeda
Figueira da Foz
Aguiar da Beira
Freixo de Espada à Cinta
Alandroal
Góis
Albergaria-a-Velha
Guarda
Alcanena
Guimarães
Alcochete
Idanha-a-Nova
Alfandega da Fé
Lagos
Almada
Leiria
Alvaiázere
Lisboa
Ansião
Loures
Arcos de Valdevez
Lousã
Aveiro
Lousada
Barcelos
Macedo de Cavaleiros
Beja
Maia
Cabeceiras de Basto
Mangualde
Caldas da Rainha
Manteigas
Caminha
Matosinhos
Cantanhede
Miranda do Corvo
Carregal do Sal
Monção
Castelo Branco
Mondim de Basto
Castro Daire
Montemor-o-Velho
Celorico da Beira
Nelas
Celorico de Basto
Óbidos
Coimbra
Odivelas
Condeixa-a-Nova
Olhão
Coruche
Oliveira do Bairro
Covilhã
Paços de Ferreira
Espinho
Palmela
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Penacova
Penafiel
Penalva do Castelo
Penedono
Peniche
Pinhel
Pombal
Ponte da Barca
Portalegre
Portimão
Santarém
S. Brás Alportel
São João da Madeira
Sabugal
Santo Tirso
Sátão
Seia
Setúbal
Sever do Vouga
Tavira
Torres Novas
Torres Vedras
Valença
Viana do Alentejo
Viana do Castelo
Vidigueira
Vieira do Minho
Vila Franca de Xira
Vila Nova de Cerveira
Vila Real de Santo António
Viseu
Tortosendo (freg)

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de OAz

Inseriram-se nos Programas de Promoção da Acessibilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Programas Intermunicipais de Acessibilidade,
Programa Sectorial da Promoção da Acessibilidade:
Programa / Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade;
Programa / Plano Local de Promoção da Acessibilidade;
Plano de Acção Acessibilidade para Todos.

A 8 de Julho de 2010, o POPH lançou o Programa RAMPA - Regime de Apoio aos Municípios para a
Acessibilidade, que visa apoiar as autarquias na elaboração de planos locais ou regionais que promovam
as acessibilidades físicas e arquitectónicas no espaço público. O Programa RAMPA inaugura a segunda
geração de planos de promoção de acessibilidades apoiados pelo POPH no âmbito da Tipologia de
Intervenção 6.5.
São, portanto, fruto do POPH os guias, os planos locais de promoção da acessibilidade, e os planos
municipais de acessibilidade.
Existe já uma profusão de guias publicados, na generalidade cópias uns dos outros (dado 32 das 110
candidaturas terem sido executadas pelo mesmo gabinete), como facilmente se poderá constatar numa
tarde de pesquisa na internet. Estes guias visam essencialmente criar as referências para uma correcta
aplicação das normas de acessibilidade em contexto urbano. O mais útil de todos é o “Guia da
Acessibilidade e Mobilidade para Todos – apontamentos para uma melhor interpretação do DL 163/2006
de 8 de Agosto”.
Os planos locais de promoção da acessibilidade visaram a intervenção física em locais bem
delimitados, normalmente os lugares centrais das sedes do Concelho, através de um diagnóstico de
barreiras arquitectónicas e da apresentação de um conjunto de acções-medidas, de índole preventiva ou
curativa, com o objectivo essencial de elaborar requisitos desenhados e escritos que comprometam a
acessibilidade urbanística de uma determinada área urbana. Fazendo uma analogia com as fases de
projecto, corresponderão ao Programa Base dos futuros projectos de execução.
Um dos exemplos portugueses mais interessantes é o desenvolvido pelo Município de Torres Novas, com
o Programa ACEDER.
Os planos municipais de acessibilidade revestem o carácter de documento de estratégia politica para
a acessibilidade, que incorporam na sua elaboração o envolvimento dos diversos parceiros e publico-alvo
por intermédio de acções de sensibilização e workshops.
De um modo geral, incidem sobre 5 eixos estratégicos:
1) Espaço público – identificar as condições actuais ao nível da acessibilidade do espaço público,
transformar os resultados em níveis de acessibilidade, e criar propostas de intervenção – soluções
tipo para os arruamentos em estudo
2) Edificado – identificar os principais edifícios e equipamentos e propor medidas tipo de correcção em
matéria de acessibilidade
3) Transportes – levantar e diagnosticar os transportes públicos a operar na área de intervenção,
classificar ao nível da acessibilidade, e propor um plano de transportes acessíveis
4) Informação e comunicação/design – identificar as áreas de informação e comunicação existentes e
propor medidas inclusivas de comunicação – braille, iluminação, som, textura, contraste
5) Infoacessibilidade – diagnosticar a situação actual da World Wide Web, analisando a
infoacessibilidade, e propor uma plataforma permanente e actualizada do estado da acessibilidade
A possibilidade de obtenção de fundos comunitários em prol da acessibilidade pôde ser também
explorada nos programas de financiamento do QREN dedicados à Regeneração Urbana, Valorização de
Territórios (POVT) ou ainda do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
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Em 2012, o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM) lançou o Certificado de Acessibilidade.
Quadro 7 - Caracterização do Certificado de Acessibilidade

Para que serve:

Em que consiste:

Que benefícios trás:

Para fornecer informação sobre
a possibilidade de acesso a
pessoas
com
mobilidade
reduzida a espaços certificados

Informar
os
utentes
do
reconhecimento das condições
de acessibilidade através da
colocação de um símbolo visível
no local certificado

Reforça a imagem e o
reconhecimento social, garante a
igualdade de oportunidades e
favorece a integração das
pessoas com incapacidades

Promover os locais acessíveis
através da sua divulgação em
Para
responsabilizar
plataformas web e serviços de
coletivamente e provocar a
redes móveis, bem como no sítio
adesão da opinião pública
web do ICVM com o objectivo de
Para identificar a conformidade desenhar o mapa português das
com a legislação e melhorar a acessibilidades
gestão interna da organização

Reforça a consciência social
corporativa – existem no país
cerca de 1 milhão de pessoas
com algum tipo de deficiência ou
incapacidade e mais de 2
milhões de pessoas idosas

Para destacar uma atitude
socialmente responsável

Para contribuir de forma direta e
indireta para o aumento da
economia geral de um negócio,
de um país, e de uma sociedade
que pretende ser conclusiva

Incrementa a quota de mercado,
inclusive a turística
Cumpre a legislação em matéria
de acessibilidade

De acordo com o regulamento publicado no sítio do ICVM o Certificado de Acessibilidade apresenta os
seguintes custos:
a) Para a primeira atribuição do Selo: de 250 € a 1000 €, com pagamento adiantado de 2/3 do
valor no momento da formalização da candidatura;
b) Para a reanálise do processo: 1/3 do valor anteriormente estipulado, a pagar no acto da
solicitação da reavaliação;
c) Para renovação bianual do selo atribuído: metade do valor inicial;
d) A estes valores mencionados acresce o IVA à taxa em vigor.
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