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Resumo  
 

Este relatório surge na sequência do estágio realizado na empresa mpt, lda., responsável pela 

elaboração de vários planos que têm como objetivos principais a promoção da acessibilidade 

e o reforço da mobilidade num contexto ambiental promotor de inclusão e bem-estar. 

De modo a uma melhor compreensão dos planos de promoção de acessibilidade foram 

abordados os conceitos de acessibilidade, mobilidade, desenho urbano, urbanismo, 

arquitetura inclusiva e design universal. 

Na elaboração destes planos, a vertente jurídica é extremamente importante, por isso, 

considerou-se fundamental fazer a análise da evolução da legislação portuguesa nos 

domínios em questão, enfatizando o papel do Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, na 

aprovação do regime de acessibilidade aos edifícios, estabelecimentos que recebem público, 

vias públicas e edifícios habitacionais. 

Procurou-se mostrar como a dimensão humana do planeamento é relativamente valorizada, 

sobretudo a partir da ação e publicações de Jane Jacobs manifestamente contrárias aos 

defensores da cidade moderna, inspirada por Le Corbusier.   

Na dimensão empírica, pretendeu-se averiguar o estado da acessibilidade e da mobilidade na 

freguesia de Valbom (parte da agregação de freguesias que incluem a sede do concelho em 

Gondomar), adotando-se a metodologia dos planos de promoção da acessibilidade.  

Finalmente, integra-se uma descrição do território físico e social e o diagnóstico do espaço 

público referente a Valbom, incluindo análises relativas às passagens de peões, à existência 

de lugares de estacionamento para as pessoas com mobilidade reduzida e aos problemas 

encontrados relativamente ao mobiliário urbano local, indicando boas práticas, capazes de 

promover o design inclusivo, de forma a incluir e adaptar a cidade qualquer pessoa, 

independentemente da sua idade, ou se tem, ou não, qualquer tipo de dificuldade ou 

deficiência. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Cidades para pessoas; Dimensão humana; Inclusão; 

Mobilidade. 
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Abstract 
 

This report follows the internship held at mpt, lda.’s company, a firm responsible for the 

formulation of several plans that have, among other objectives, the promotion of accessibility 

and the reinforcement of mobility in an environmental context promoting inclusion and well-

being.  

In order to have a better understanding of the accessibility promotion plans, the concepts of 

accessibility, mobility, urban design, urbanism, inclusive architecture and universal design 

are mentioned.   

Through the elaboration of these plans, the legal aspects are of extreme importance, so, it 

was considered essential to analyze the evolution of the Portuguese legislation in the fields 

concerned, emphasizing the role of the Decree-Law nº 163/2006, august 8th, on the approval 

of the rules for the accessibility to buildings, establishments that receive public, public roads 

and to residential buildings. 

It was sought to show how the human’s dimension of planning is valued, particularly by the 

actions and publications by Jane Jacobs, that were manifestly contrary of the defenders of 

the modern city, inspired by Le Corbusier.  

In the empirical dimension, it was intended to find out the condition of the accessibility and 

mobility in the Valbom’s parish (part of the parish aggregation that includes de county seat 

of Gondomar), by using the same methodology of the accessibility promotion plans.  

Ultimately, integrates a social and physical territory description and the diagnosis of 

Valbom’s public space, including the analysis of the crosswalks and parking spaces for 

disabled people, pointed the problems found in the local street’s furniture, indicating good 

practices and promoting the inclusive design to adapt the city to any person, regardless of 

their age and if they have, or not, any king of difficulty or disability. 

 

 

 

 

Keywords: Accessibility; Cities for People; Humans Dimension; Inclusion; Mobility. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, tem-se vindo a assistir 

ao incremento da mobilidade (número de km percorridos) e à progressiva diminuição da 

acessibilidade (facilidade com que se acede a atividades), o que pode ser justificado pela 

forma como os fundos estruturais nos finais do século XX foram aplicados no 

desenvolvimento das infraestruturas rodoviárias, que vieram proporcionar o aumento das 

velocidades das deslocações e, por consequência, promover a dispersão urbana e diminuir os 

níveis de acessibilidade (Alves, M., 2009). 

Neste sentido, o pretendia não era a rejeição da mobilidade, do PIB, do consumo ou da 

riqueza, mas sim o alcance do “bem-estar”, a promoção da acessibilidade e da 

sustentabilidade económica e ambiental. Desta forma, a acessibilidade e a mobilidade 

tornam-se objetos centrais nas políticas governamentais e autárquicas, objetivando a 

requalificação urbana e ambiental através da adoção de uma postura mais competitiva na luta 

por novas funções à escala regional, nacional e europeia. Para o cumprimento dos objetivos 

propostos, o planeamento da acessibilidade e da mobilidade deve ser racional e equilibrado, 

contribuindo para o bem-estar físico e mental da população, promovendo o contacto com a 

natureza e a convivência social. O planeamento é, assim, considerado essencial para a 

preservação da sociedade democrática e para a promoção de uma melhor qualidade de vida 

(Alves, M., 2009. e Stüssi, R., Babo, A.P., Ribeiro, S.H., 2011). 

Os conceitos de acessibilidade e mobilidade são conceitos de difícil definição, visto que ao 

longo dos anos têm vindo a receber inúmeras tentativas de definição, por diversos autores. 

No entanto, ambos são relevantes para o planeamento da mobilidade urbana e dos transportes 

impondo, por isso, particular atenção na sua definição, devendo manter o seu valor 

operacional, de forma a garantir a continuação da sua investigação. Assim, o grande desafio 

para os investigadores reside na redução das incertezas relativas à interpretação destes 

conceitos (Magalhães, M.T.Q., Aragão; J.J.G., e Yamashita, Y., 2013). 

A acessibilidade, de acordo com Silva, B (2016), representa a facilidade em alcançar algo ou 

em desempenhar uma atividade, através de deslocações realizadas a pé ou de transportes. Por 

outro lado, a mobilidade corresponde ao movimento ou deslocação de pessoas, bens ou 

serviços. Neste sentido, é possível perceber que se tratam de dois conceitos interligados que 
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detêm uma grande importância para o bom funcionamento das cidades, determinando a 

qualidade dos seus espaços. 

Nos últimos anos, empresas como a MPT, lda., têm trabalhado no sentido de gerir a 

mobilidade urbana, integrando todas as temáticas que desenham territórios no ambiente 

urbano. Através do planeamento integrado do território, a MPT, lda., ambiciona projetar o 

espaço urbano de forma a que este proporcione uma melhor qualidade de vida à população, 

melhorando, consequentemente, a sua relação com os lugares. No processo de planeamento 

integrado inclui-se a gestão da mobilidade, o planeamento territorial, a requalificação urbana, 

o desenho da cidade, a arquitetura e a arquitetura paisagista, a inclusão social e a ecologia 

urbana, de forma a que o design inclusivo seja aplicado aos edifícios, transportes, espaços 

públicos, às comunicações e à internet, tornando-os mais acessíveis (Teles, 2018). 

Objetivando a elaboração de um estudo sobre as condições de acessibilidade e mobilidade na 

cidade de Valbom, em Gondomar, resolveu-se integrar no diagnóstico do espaço em questão, 

a mesma metodologia utilizada na elaboração da segunda geração dos Planos de Promoção 

da Acessibilidade, mais conhecidos como “Programa RAMPA”, propondo, de seguida, 

algumas soluções para os problemas encontrados. Neste relatório, nomeadamente no 

primeiro capítulo, poderão ser encontradas referências aos conceitos de acessibilidade, 

mobilidade, desenho urbano, urbanismo, arquitetura e design universal, assim como à 

evolução do planeamento urbano desde o modernismo à atualidade, correspondendo à base 

teórica e concetual deste relatório. 

A proliferação de notícias e estudos através dos órgãos de comunicação social sobre as 

temáticas da acessibilidade e da mobilidade tem vindo a ser cada vez mais constante, 

abordando principalmente a sua vertente ecológica. Contudo, a imprensa não é a única a 

demonstrar o interesse pelas questões da acessibilidade, pelo que cada vez mais surgem mais 

empresas, como a moov.pt com o intuito de criarem medidas para a promoção da 

acessibilidade para todas as pessoas (Lusa, 24 de outubro de 2018). 

Contudo, grande parte das cidades portuguesas exibem graves problemas ao nível da 

acessibilidade e mobilidade, não dispondo de percursos aptos para pessoas com mobilidade 

condicionada ou reduzida, resultando no afastamento dessas pessoas do espaço público 

urbano.  
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Em Portugal, somente a partir dos anos 80 é que se começou a assistir à progressiva tomada 

de consciência de que a legislação em prol das pessoas com deficiências ou incapacidades 

era insuficiente, persistindo inúmeras barreiras à sua participação em atividades e na vida na 

cidade. Tornava-se, então, indispensável a intervenção especializada e a reabilitação do 

território (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação e Secretariado 

Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência. 2006). 

No sentido de suprimir as barreiras existentes que impediam a participação das pessoas com 

mobilidade condicionada ou reduzida na vida urbana, a disciplina do desenho urbano foi 

fundamental. Esta teria surgido com o intuito de equilibrar os fatores culturais, económicos, 

físicos e políticos das cidades, de articular e embelezar os espaços urbanos e de aumentar a 

interação interpessoal com o meio ambiente.  

O urbanismo, por sua vez, era comumente percebido como a disciplina que absorvia 

conhecimentos sobre a cidade para posteriormente intervir nela, através da conceção de 

modelos territoriais, por vezes utópicos (Waterman, T., e Wall, E., 2012; e Ascher, F. 2004). 

A arquitetura paisagista é uma das disciplinas essenciais para o planeamento urbano, tendo 

como objetivo a intervenção nos espaços e/ou equipamentos de modo a remover as barreiras 

urbanísticas e arquitetónicas existentes e a introduzir nestes o design universal, numa 

tentativa de tornar os espaços e/ou os equipamentos mais acessíveis, seguros e cómodos, 

independentemente da sua função (Araújo. M.A.R.C., 2017). 

A legislação portuguesa sobre a acessibilidade apesar de apenas ter surgido, pela primeira 

vez, em 1997, tem sido desenvolvida mais seriamente nos últimos treze anos, com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, com o lançamento do Guia de 

Acessibilidade e Mobilidade para Todos, e com a criação de planos que promovessem a 

acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiências e incapacidades, como o Plano de 

Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade e o Plano Nacional de 

Promoção da Acessibilidade (Retificação n.º 30/2017 do Decreto-Lei n.º 125/2017, 4 de 

outubro). 
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1. Enquadramento teórico e conceptual  

1.1 Acessibilidade: 

A construção de um meio acessível é fundamental para o funcionamento e desenvolvimento 

de uma sociedade economicamente e socialmente viva, baseada na igualdade, autonomia, 

dinamismo. Então, o pretendido seria a construção de uma sociedade mais inclusiva e 

diversificada que estimulasse a construção de um meio físico sem barreiras (Teixeira, O., 

2014).  

Assim, o CEA considera que a acessibilidade deve fazer parte das preocupações de toda a 

sociedade e não apenas de uma minoria com necessidades especiais. Deste modo, o CEA 

considera que o meio físico deve respeitar as diferenças entre os utilizadores, ser funcional, 

de fácil compreensão e ser esteticamente agradável. Contudo, é necessário ter em conta que 

o meio físico não pode constituir um risco para a saúde da população, ou perturbar os utentes 

que possuem alergias ou outras doenças do foro respiratório (Teixeira, O., 2014). 

De acordo com Idália Serrão, antiga secretária de Estado adjunta e da reabilitação, no 

Prefácio do Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos (2007), “A promoção da 

acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno exercício de direitos de 

cidadania consagrados na Constituição Portuguesa, como direito à Qualidade de Vida, à 

Liberdade de Expressão e Associação, à Informação, à Dignidade Social e à Capacidade 

Civil, bem como à Igualdade de Oportunidades no acesso à Educação, à Saúde, à Habitação, 

ao Lazer e Tempo Livre e ao Trabalho.” (Teles. 2007). 

Ao falarmos de “sociedade acessível” referimo-nos a uma sociedade diversificada, que 

promove e incentiva o crescimento da acessibilidade a quaisquer níveis estruturais, que incita 

à participação das pessoas com deficiências na vida económica e social, fazendo com que se 

acelere o crescimento da sociedade e promova o emprego e a coesão. Para tornar tudo isto 

possível, o espaço construído deverá facilitar o acesso às diversas oportunidades existentes, 

permitindo que o individuo se desenvolva e se expresse conforme si próprio, para tal, o design 

deverá promover a diversidade, combater as limitações e permitir a autonomia a todos os 

indivíduos (Teixeira, O., 2014). 
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Sílvio Sagramola, coordenador da EuCAN, nos Agradecimentos proferidos no CEA em 2003, 

afirma que o Conceito Europeu de Acessibilidade surge da cooperação entre várias entidades 

que visavam a promoção da acessibilidade no meio edificado, admitindo que a partir dela 

surgiriam a igualdade de oportunidades e a participação da totalidade dos cidadãos europeus 

(Aragall, F., 2005).  

Poucos anos após a publicação do CEA, o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade – 

PNPA – é aprovado, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2007, considerando 

a acessibilidade uma condição essencial à participação ativa de todos os cidadãos na 

sociedade. A partir deste plano fariam parte das intenções dos Estados-Membros, a 

eliminação de barreiras no edificado, transportes, informação, comunicação e nos serviços 

(Resolução do Concelho de Ministros, 226/2012). 

Halden, D., McGuigan, D., Nisbet, A. e McKinnon, A., (2000), explicam que o estudo da 

acessibilidade é muitas vezes realizado à escala do planeamento mundial do uso do solo. 

Neste, as informações recolhidas de cariz mais específico são consideradas relevantes para o 

planeamento estatal e, por isso, deverão estar dentro das normas da legislação local. 

O argumento de que a transversalidade disciplinar da “acessibilidade” reforça a necessidade 

de trabalhar em equipa, terá sido utilizado para a sua não aplicação ao longo dos tempos. 

Contrariando este argumento, Teles (2009) teria afirmado que, sem o trabalho em equipas 

multidisciplinares, não seria possível a elaboração de desenhos de cidades e vilas acessíveis, 

visto que se trata de um conceito multidisciplinar e transversal à mobilidade, então, deveriam 

ser evitadas descontinuidades. Assim, a acessibilidade e a mobilidade deveriam funcionar 

em rede e de forma integrada. Pela amplitude deste conceito, o planeamento deveria ser 

participado e multidisciplinar. 

O conceito de acessibilidade é caraterizado pela sua abrangência e flexibilidade, fazendo com 

que a seleção de uma única definição para este conceito, se torne num processo complexo e 

confuso. Uma das primeiras noções de acessibilidade proveio do século I a.C. por Marcus 

Vitruvios Pollio, arquiteto romano, autor de um tratado sobre a construção e arquitetura, 

intitulado De Architectura, onde estudou os padrões de proporção e as suas implicações 

métricas, assim como, os princípios arquiteturais, que segundo o autor, seriam a utilidade, a 

beleza e a estabilidade (Pollio, M.V., citado por Vaz, L.M.P., 2013). 
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As atuais noções de “acessibilidade” resultam da evolução e dos acréscimos que este conceito 

tem vindo a sofrer ao longo dos anos, tendo sido submetido a diversas interpretações de 

acordo com cada autor que o define. Deste modo, Peter Gould, em 1969, veio afirmar que a 

acessibilidade é um conceito utilizado com frequência e de forma livre, até nos depararmos 

com a necessidade de o medir e definir (Gould, P. citado por Vaz, L.M.P., 2013). 

Originalmente, este termo deriva do latim “accessiblitas”, significando “livre acesso, 

possibilidade e aproximação” (Houaiss, 2001 citado por Magalhães, M.T.Q., Aragão, J.J.G., 

Yamashita, Y., 2013). Contudo, é raro o autor que parte do sentido original deste termo. Girle 

(2003. p.36), “define acessibilidade como uma relação, e para clarificar a ideia, sugere uma 

descrição de “poder ver” ou “ser visto”. Por outras palavras, nesta conceção, se algo é 

acessível, ou dotado de acessibilidade, é possível o estabelecimento de uma relação entre 

esse algo e outra coisa qualquer” (Magalhães, M.T.Q., Aragão, J.J.G., Yamashita, Y., 2013).  

Cox (1972), admitia que a acessibilidade incluía duas importantes conceções: a de ser apto 

de alcançar um lugar – ou seja, a habilidade de conexão da acessibilidade - e a de estar apto 

para chegar ao destino de forma rápida e barata, traduzindo-se na componente do custo de 

movimentos da acessibilidade. Taaffe et al. (1996), tal como Cox (1972), considerava que a 

acessibilidade correspondia à facilidade no acesso a um ponto a partir dos demais, dentro de 

uma rede. Em contrapartida, Fotheringham et al (2000), define a acessibilidade como uma 

medida que deriva do número de oportunidades e da distância (Cox (1972); Taaffe et al. 

(1996); e Fotheringham et al. (2000), citados por Magalhães, M.T.Q., Aragão, J.J.G., 

Yamashita, Y., 2013). 

Simmonds, no ano de 1998, adotou duas perspetivas distintas sobre a acessibilidade, a do 

indivíduo (enquanto a origem) e a dos prestadores de serviços (como destino). Partindo da 

perspetiva do individuo, define a acessibilidade como a “facilidade com que cada indivíduo 

ou grupo de indivíduos consegue aceder a uma oportunidade ou conjunto de oportunidades”. 

Do ponto de vista dos prestadores de serviços, a acessibilidade passa a ser definida como “a 

facilidade com que um destino pode ser alcançado a partir de uma origem ou conjunto de 

origens” (Simmonds (1998), citado por Vaz, L.M.P. 2013. p.6). 

Segundo Jardim, M.P.R.P., (2014), o conceito de acessibilidade surge aquando da luta pelos 

direitos das pessoas com deficiência, sobretudo pelos soldados que regressavam das guerras 
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mutilados ou com graves sequelas. O facto deste conceito se associar às pessoas portadoras 

de deficiências, houve quem o considerasse um conceito redutor e uma forma de 

manifestação de exclusão destas pessoas. Assim, o conceito de acessibilidade foi evoluindo. 

A acessibilidade, segundo o Instituto Nacional para a Reabilitação, é um conceito amplo que 

se traduz na possibilidade de acesso de todas as pessoas ao edificado, via pública, transportes, 

serviços, produtos e equipamentos, às tecnologias de informação e de comunicação, de forma 

autónoma, com o máximo de usabilidade, assegurando todas as condições necessárias ao 

pleno exercício da cidadania (INR, I.P)1. 

A acessibilidade tem vindo a ser associada às infraestruturas em Portugal. Contudo, na última 

década, quem reflete sobre a satisfação das necessidades das pessoas com mobilidade 

reduzida, já não destaca a acessibilidade específica, porém procura a adoção do Design 

Inclusivo (Jardim, M.P.R.P. 2014).  

Mais recentemente, Teles (2014)2, declara que foi gerado um forte investimento na 

infraestruturação dos territórios de forma a melhorar os tempos de deslocação, que se 

encontravam bastante afetados, resultado da dispersão urbanística das residências, serviços e 

dos postos de trabalho, como também, da nova configuração de organização profissional, dos 

novos modos e estilos de vida da sociedade. A clara preferência pela velocidade 

proporcionada pelo uso automóvel, veio acelerar o processo de degradação dos espaços 

públicos e a sua orientação quase exclusiva para as deslocações motorizadas, expulsando os 

peões destes espaços. Assim, o espaço público encontra-se desorganizado, de baixa qualidade 

e com fraca imagem, traduzindo-se na ampliação do número de barreiras urbanísticas e 

arquitetónicas. 

De acordo com Stüssi, R., Babo, A.P., Ribeiro, S.H., (2011), a acessibilidade pode ser 

determinada pela oferta de sistemas de transportes, relativamente às infraestruturas e serviços 

que neles atuam, partindo de diferentes origens. Explicam que, através do uso do veículo 

individual, a acessibilidade é possível devido ao usufruto de um vasto conjunto de 

                                                           
1 Acessibilidade in Instituto Nacional para a Reablitação, I.P. Consultado no dia 3/11/2018. Disponível em: 

<http://www.inr.pt/category/1/6/acessibilidade>. 

2 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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infraestruturas rodoviárias, no entanto, esta depende da capacidade do individuo produzir um 

certo serviço. 

Maia e Lima (2004), afirmam que o grau de acessibilidade é determinado a partir do modo 

como decorre a interação entre os transportes e o uso do solo. Deste modo, o acesso às 

principais atividades diárias, integra o elemento essencial para o desenvolvimento cultural e 

socioeconómico de uma comunidade ou região. Nos últimos anos, tem se manifestado a 

vontade, por parte da população, de usufruírem de espaços onde possam caminhar, conversar 

e interagir enquanto parte de uma comunidade. Posteriormente, Batistele (2008), apresentou 

a sua teoria, que consistia na subdivisão da acessibilidade em dois tipos. O primeiro tipo, 

representaria a macroacessibilidade, ou seja, à facilidade relativa de atravessar um espaço e 

chegar aos equipamentos urbanos e construções desejadas. Já o segundo, o da 

microacessibilidade, corresponderia à facilidade no acesso direto aos veículos ou destinos 

pretendidos (Maia e Lima (2004) e Batistele (2008), citados por Teixeira, O. 2014). 

A Organização das Nações Unidas, de acordo com Silva, B., (2016. p.5), define a 

acessibilidade como a possibilidade de igual acesso para todos. Por outro lado, Alves, M., 

(2009), veio definir a acessibilidade como a caraterística que define a facilidade no acesso a 

bens, pessoas e atividades, e considerou que quando planeamos ou gerimos a acessibilidade 

e a mobilidade, devemos procurar a sua maximização. 

Júnior (2000) alega que “acessibilidade pode ser entendida como sendo a distância percorrida 

por um indivíduo, ou usuário, para utilizar o transporte a fim de realizar uma determinada 

viagem, que compreende distância da origem da viagem até o local de embarque e, do local 

de embarque até o destino final” (Júnior. 2000. citado por Teixeira, O., 2014. p.28).  

Já Brandão, segundo Teles (2003), reconhece que a “acessibilidade é a facilidade com que 

podemos circular numa área e aceder a determinado lugar ou equipamento. Incluindo os 

idosos, os deficientes, aqueles com carrinhos de bebé ou que transportam bagagens, 

pressupõe uma adequação específica aos diferentes utilizadores e conectividade intensa com 

os demais elementos pertencentes ao mesmo sistema, considerando as variáveis: tempo, 

custo, modo de transporte e conforto. A acessibilidade é geralmente medida pelo tempo 

necessário para uma determinada deslocação”. (Teixeira, O., 2014. p.28). 
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No planeamento da acessibilidade, deverão ser promovidas medidas para a redução da 

exclusão social, – pelos custos, disponibilidade e design dos serviços públicos de transporte 

e localização dos serviços e instalações – e aumento da capacidade dos grupos desfavorecidos 

para poderem usufruir dos serviços de transportes públicos, ou mesmo, andar a pé ou de 

bicicleta. Assim, no planeamento da acessibilidade, deverá ser tida em conta a rede de 

transportes, pois nesta estão presentes as oportunidades de emprego, educação, cuidados de 

saúde e de comércio, que poderão afetar a vida dos cidadãos (Titheridge, H. 2004). 

De um modo geral, a acessibilidade pode ser entendida como a possibilidade de qualquer 

individuo (independentemente da sua idade, género ou capacidade) aceder de forma 

autónoma e confortável ao edificado, à via pública, aos transportes, serviços, produtos, 

equipamentos e às tecnologias de informação e comunicação. Para tal, os espaços 

anteriormente mencionados devem respeitar as diferenças entre os utilizadores, ser 

facilmente compreensíveis e serem esteticamente agradáveis, constituindo-se como os 

fatores essenciais para a criação e uma sociedade acessível, inclusiva e socialmente e 

economicamente viva.  

1.2 Mobilidade 

Nos primórdios, o único modo conhecido pelo Homem para se deslocar era caminhando. 

Com o passar dos anos, pela evolução das suas necessidades e capacidades, este terá sido 

obrigado a desenvolver modos de transporte mais rápidos. Por consequência, as cidades 

foram sendo desenvolvidas de modo a acolher os transportes rápidos, desvalorizando as 

deslocações realizadas a baixa velocidade. Assim, o conceito de acessibilidade surge como 

resultado da evolução dos modos de transporte, que proporcionou o aumento do número de 

deslocações em veículos motorizados e que, ao mesmo tempo, permitiu a dispersão das 

cidades (Teixeira, O., 2014., Ferreira, D., Silva, J.P., e Silva, A.B., 2013; Alves, P., e Júnior, 

A.A.R., 2009). 

A mobilidade, tal como a acessibilidade, trata-se de um conceito detentor de inúmeras 

definições. Alguns autores, como Alves, P e Júnior, A.A.R. (2009) afirmam que, enquanto a 

acessibilidade se refere à ocorrência ou possibilidade de ocorrência de deslocamentos de 

pessoas num espaço, a mobilidade, por outro lado, diz respeito aos fluxos de movimentos, à 

participação das pessoas em processos de conhecimento multifacetados, à compreensão das 
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novas realidades urbanas e sociais, à inclusão na representação dos fluxos (os modos e as 

formas ir de um lugar para outro, sabermos quem os realiza, os motivos que os leva a realizar) 

e, ainda, à perceção dos novos ritmos de vida que vão desenhando os territórios (sociais) da 

mobilidade. (Teixeira, O., 2014). 

Para Magalhães, M.T.Q., Aragão, J.J.G., Yamashita, Y., (2013) e Ferreira, D., Silva, J.P., e 

Silva, A.B., (2013), o conceito de mobilidade tem como origem a palavra mobilis(e) e 

exprime o é móvel ou o que se pode mover. Assim, os estudiosos que defendem esta definição 

afirmam que o termo “mobilidade” foi apropriada e delimitada por várias disciplinas, sendo 

geralmente percebida como a caraterística do que é móvel ou que tem capacidade para se 

deslocar, assim como, a capacidade de uma entidade em se alterar ou deslocar. 

Brandão (2012), por sua vez, afirmava que a mobilidade diz respeito ao grau de liberdade 

sobre o qual nos podemos mover num espaço, e que este termo se encontra na base da 

construção de sistemas urbanos, com três subsistemas fundamentais (o transporte público, o 

individual e a deslocação pedonal), representando o modo e a intensidade na qual um 

individuo se desloca (Teles. 2003. e Teixeira, O., 2014).  

Já em 1981, Jones afirmava que a mobilidade podia ser dividia em dois componentes, sendo 

o primeiro o da capacidade e disponibilidade que cada indivíduo possui para utilizar o sistema 

de transportes, tendo em conta as suas limitações físicas, económicas e temporais, o segundo 

componente correspondia ao grau de eficácia do sistema de transportes em conectar locais 

espacialmente dispersos. Para Jones, o sistema de transportes inclui todos os modos de 

transporte desde a caminhada aos veículos motorizados que, dependendo da sua área de 

cobertura, itinerários, horários e direções disponíveis, vão determinar a eficácia desse sistema 

(Jones. 1981. citado por Melo, F.B., 2005). 

Ainda em torno da discussão sobre o que é a mobilidade, autores como Vasconcelos, E.A., 

(2001), afirmam que a mobilidade se encontra relacionada com a capacidade dos indivíduos 

sem movimentarem, tendo em conta as suas condições físicas e económicas. 

Nos debates ocorridos na década de 90, a mobilidade foi considerada como elemento 

essencial à melhoria da qualidade de vida das pessoas, fazendo com que a intenção de criar 

instrumentos globais de ação e sensibilização aumentasse, tanto à escala nacional, como 
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mundial. Então começaram a surgir estudos sobre a mobilidade urbana referentes às Áreas 

Metropolitanas do Porto e de Lisboa, demonstrando que o número de deslocações em 

transportes individuais tinha aumentado, potenciado pelo aumento das capacidades 

económicas das famílias e pelo desordenamento territorial (Grupo Albatroz YMT.Pt. 2005). 

Mais recentemente, a mobilidade urbana tem vindo a crescer e a se alterar consideravelmente. 

Nos espaços metropolitanos, a mobilidade tornou-se numa realidade muito diversificada e 

heterogénea, originada pela dispersão urbana, pela descentralização das atividades e dos 

serviços, pelos modos de organização profissionais contemporâneos e, ainda, pelos novos 

modos e estilos de vida (Teles. 2009). 

A nova organização das cidades, aliada aos novos padrões socioeconómicos e à inexistência 

das redes de transporte coletivo, foram responsáveis pelo crescimento significativo do uso 

do transporte individual que se traduziu no aumento dos níveis de ruído e de poluição 

atmosférica, no aumento das distâncias percorridas e do tempo de viagem e na 

insustentabilidade energética. O uso desmedido dos veículos privados terá sido o grande 

motivo para a rápida degradação da qualidade de vida afetando, inclusivamente, o espaço 

urbano que passava a estar mais desorganizado e a ter um design mais “agressivo”, 

aumentando o número de barreiras existentes nas cidades e provocando obstruções aos 

acessos às pessoas com mobilidade reduzida (Stüssi, R., Babo, A.P., Ribeiro, S.H., 2011 e 

Teles. 2009). 

Na atualidade, a mobilidade para Teles (2005, p.37) “já não é mais um conceito de distância 

entre dois pontos, mas a deslocação de pessoas, bens, comunicações, informação e a relação 

que existe entre o local de trabalho com as residências, do acesso aos bens com os espaços 

de lazer e até um leque de questões políticas”. Na política e nas ciências, também foi 

questionada a problemática da mobilidade urbana, visto que afeta a qualidade de vida, 

compromete a sustentabilidade urbana, a acessibilidade, a mobilidade e o conforto espacial 

e ambiental. Posto isto, os problemas encontrados têm como focos principais os constantes 

congestionamentos, os conflitos intermodais, a insegurança dos pedestres, a eliminação total 

ou parcial das áreas verdes para a ampliação de ruas e para a criação de lugares de 

estacionamento, como também, o aumento nos níveis de poluição atmosférica e sonora. 
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Para a promoção de uma mobilidade mais responsável e sustentável, a mobilidade pedonal 

precisa de ser considerada o elemento fulcral na engenharia do tráfego e na política de 

desenvolvimento urbano (Teixeira, O., 2014). 

Sinteticamente, a mobilidade pode ser entendida como a caraterística do que é móvel ou que 

se pode mover, deslocar ou alterar. Desta forma, a mobilidade corresponde ao grau de 

liberdade sobre o qual nos podemos mover dentro de um espaço através do uso de transportes 

públicos, privados ou por deslocações pedonais, representando consequentemente o modo e 

a intensidade sobre a qual o indivíduo se desloca. A mobilidade poderá estar condicionada 

pela capacidade e disponibilidade dos sistemas de transporte, tendo em conta as suas 

limitações, e pelo grau de eficácia do sistema de transportes em conectar lugares 

espacialmente dispersos. 

No estudo da mobilidade, segundo Ribeiro da Silva (2005), deve ser compreendida a relação 

entre o território e as suas estruturas socias, pois neste podem ser encontradas inúmeras fontes 

de informação e formas de comunicação, a heterogeneidade, infinitas possibilidades de 

relações sociais e a mobilidade absoluta. Por isso, a cidade é percebida como um “Lugar de 

encontros, culturas, religiões, mas também memórias, ideias, atitudes, aprendizagens.” 

(Teles, 2009. p.26). 

Nos últimos anos assistiu-se a um maior reconhecimento e valorização dos novos padrões de 

mobilidade, proporcionados pelo envelhecimento demográfico, pela maior presença das 

mulheres no mercado de trabalho e pelas novas exigências das pessoas com mobilidade 

reduzida. No entanto, como a cidade se encontra em constante crescimento, esta deve ser 

trabalhada a diferentes velocidades no que se refere à sua adaptação a novos conceitos e 

estilos de vida mais flexíveis e democráticos. Passando-se a suprimir barreiras, a instituir 

mecanismos de prevenção e a criar sistemas de continuidade de forma a que a cidade se 

adapte a todos os cidadãos (Teles. 2009). 

Durante muitos anos, as oportunidades e a qualidade de vida das pessoas com deficiência 

eram o espelho das condições gerais, as políticas socioeconómicas, as representações e as 

construções sociais que vigoraram relativamente à deficiência. Contudo, começaram a surgir 

movimentos sociais internacionais mais intensos a favor dos direitos Humanos, da 

diversidade, da inclusão, da maior consciência social, da responsabilidade política e da 
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participação das pessoas com deficiência, que permitiram a ocorrência de mudanças 

significativas na vida destas pessoas. Independentemente destes movimentos sociais, o 

verdadeiro bem-estar e o pleno exercício dos seus direitos estavam longe de ser uma 

realidade. (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação e Secretariado 

Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência. 2006). 

Antigamente, a explicação e identificação das deficiências ou incapacidades era realizada de 

acordo com o “modelo médico” ou com o “modelo social”. No “modelo médico”, surgido 

no século passado, o utente era tido como o resultado de uma doença, sendo acompanhado 

por médicos especialistas e fornecidos os cuidados necessários ao paciente de forma 

individual, obrigando-o a se justar ao meio se encontrava inserido. O “modelo social”, por 

sua vez, referia que o meio ambiente repleto de barreiras levava à incapacidade. Assim, neste 

modelo, valoriza-se a responsabilidade coletiva no apreço pelos direitos Humanos, na 

estruturação de uma sociedade para todos e na indagação de modelos estigmatizantes ou 

insuficientemente promotores da inclusão social (Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 

e da Reabilitação e Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência. 2006). 

Em 2008, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) passava a considerar como pessoas portadoras 

de mobilidade reduzida ou condicionada os utilizadores de cadeiras de rodas, pessoas 

incapazes de andar ou percorrer grandes distâncias, com dificuldades sensoriais (cegas e 

surdas), grávidas, crianças e idosos (Mata, M., 2008). 

Anteriormente a deficiência era percebida, “como uma entidade concetual determinante, e 

com um estado que altera a essência da pessoa, extrapolando-se, assim, algumas 

caraterísticas da pessoa para a própria essência da mesma, está, pois, associada à construção 

social e profissional de uma imagem, que tende a ser desvalorizada, relativa às pessoas com 

deficiência e que nalguns meios ainda subsiste.”. Posto isto, é possível perceber os efeitos 

segregadores que esta conceção tende a provocar, particularmente nalguns aspetos da vida e 

dos trajetos individuais a nível educativo e profissional (Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta e da Reabilitação e Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência. 2006. p.14). 
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De acordo com a Câmara Municipal do Porto, a mobilidade condicionada ou reduzida 

corresponde à dificuldade na utilização segura e autónoma, total ou assistida, dos espaços, 

equipamentos e mobiliários urbanos, das edificações, serviços de transporte, sistemas e dos 

meios de informação ou comunicação, por parte de um indivíduo com deficiência, 

mobilidade reduzida ou com necessidades especiais (C.M. Porto)3. 

Para as pessoas portadoras de deficiências, a existência de ambientes inadequados e de 

barreiras nos espaços públicos das cidades dificultam a sua participação na sociedade. De 

acordo com a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens – 

ICDH, em 1980, “o termo “deficiência” correspondia a “toda e qualquer perda ou alteração 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica. Podendo estas perdas ou 

alterações ser temporárias ou permanentes.”, subdividindo-se nas categorias psíquica 

(deficiências mentais), sensorial (visão, audição e fala) e físicas (deficiência cardiovascular 

e respiratória, urinária, reprodutora ou nos membros superiores e inferiores), ou na mistura 

de categorias (deficiência que se manifesta em todas as categorias) (Gabinete da Secretária 

de Estado Adjunta e da Reabilitação e Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração 

das Pessoas com Deficiência. 2006). 

1.3. Desenho Urbano e urbanismo 

1.3.1 Desenho Urbano  

Os espaços urbanos representam o desejo de coexistir em sociedade e são reflexo da 

expressão física das comunidades humanas e da civilização, por esse motivo, o desenho 

urbano, disciplina multidisciplinar responsável pelo desenho e modelagem de ambientes, é 

fundamental para a acomodação da vida das civilizações, sendo responsável pelo esboço de 

edifícios, espaços e paisagens de forma a articular e embelezar os espaços ocupados pela 

população e a promover a maior interação interpessoal com o meio ambiente (Waterman, T., 

e Wall, E., 2012; Schmidt, S., e Németh, J., 2010). 

Assim, é possível afirmar que o desenho urbano transcende o desenho físico, pois incorpora 

no desenho das cidades os seus fatores culturais, económicos, físicos e políticos. O propósito 

                                                           
 3 Mobilidade in Câmara Municipal do Porto. Disponível em: <http://www.cm-porto.pt/mobilidade/introducao_3>.  
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da disciplina do desenho urbano tende a ser vago, sendo que para alguns estudiosos, esta 

corresponde ao processo de modelagem das formas da cidade a várias escalas através do 

tempo, encontrando-se sujeitos a mudanças, alterações ou a reinvenções, enquanto que para 

outros, o desenho urbano corresponde ao processo de união entre as comunidades e as 

cidades, construindo os valores e os ideais de uma cidade civilizada (Waterman, T., e Wall, 

E., 2012; Urban Design Group (s.d.))4 

Para Peter Buchanan, o desenho urbano tem como objetivo a recuperação das qualidades 

associadas às cidades tradicionais como o sentido de ordem e de lugar, de continuidade, de 

completude e de presença. Portanto, considerava-se que a disciplina do desenho urbano 

repousava sobre os conceitos gerais de planeamento e sobre as particularidades da 

arquitetura, integrando a perceção da vida no domínio público. Buchanan, o desenho urbano 

devia-se encarregar da análise, organização e modelagem das formas urbanas, sublinhando a 

importância da interdependência entre a cidade e o cidadão e do seu mútuo desenvolvimento. 

Assim, desenhadores urbanos deviam encarregar-se de melhorar a habitabilidade das cidades 

através da implementação de estratégias e da definição de normas para os projetos em 

realização, desenhando o espaço público urbano (Peter Buchanan citado por Urban Design 

Group (s.d.)5; Schmidt, S., e Németh, J., 2010).  

Apesar do interesse gerado nos últimos anos pela disciplina do desenho urbano, ainda se 

assistia ao “massacre visual” das cidades marcado pela degradação da qualidade das áreas 

urbanas. Os motivos que estiveram na origem deste “massacre visual” estavam diretamente 

relacionados com os processos económicos, responsáveis pela alteração dos modelos sociais 

que se encontravam, por várias décadas, reprimidos ou condicionados pela existência de 

sistemas políticos atrasados e decadentes (Fernandes, F. e Cannatà, M. 2002). 

Em Portugal, a partir da década de 60, começava-se a verificar um receio excessivo em 

intervir no património urbano, consequência dos excessos cometidos no passado, quer pela 

transformação especulativa, quer pela ausência de legislação que salvaguardasse os valores 

mínimos de urbanidade. Por consequência, devia ser promovida a realização de intervenções 

                                                           
4 Urban Design Group (s.d.). What is urban design? Disponível em: <http://www.udg.org.uk/about/what-is-urban-

design>. 
5 Urban Design Group (s.d.). What is urban design? Disponível em: <http://www.udg.org.uk/about/what-is-urban-

design>. 
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de qualidade, baseadas no conhecimento das estruturas e das tipologias arquitetónicas e 

morfológicas urbanas (Fernandes, F. e Cannatà, M. 2002) 

Neste sentido, Barry Young cria cinco etapas para o planeamento do desenho urbano. Estas 

passavam pela definição dos princípios do desenho físico, identificação dos critérios de 

desempenho, pelo desenvolvimento das opções de desenho, pela avaliação dos princípios do 

desenho e das normas de desempenho e terminavam no desenvolvimento dessas opções 

(Barry Young citado por Urban Design Group (s.d.))5.  

O desenho urbano, segundo Villota, 2001; Del Rio, 2004; Cuthbert, 2005 in al. 2014, deve 

abranger e vincular as boas práticas presentes na Arquitetura e no Urbanismo, objetivando o 

desenvolvimento do potencial do ambiente construído e a transformação das suas fraquezas 

em oportunidades, de forma a que convivência social seja promovida (Villota, 2001; Del Rio, 

2004; Cuthbert, 2005 in al. 2014 citados por Assche, K.V., Beunen, R., Duineveld, M., 2013).  

Através da perceção do lugar a intervir, o processo de planeamento e de desenho urbano deve 

adotar uma maior maleabilidade, favorecendo a geração de opções de desenho durante as 

várias fases do desenvolvimento do projeto. Note-se que, quanto mais complexa for a 

imagem do lugar, maior deve ser o leque de opções de desenho urbano, auxiliando o processo 

de tomada de decisões (Assche, K.V., Beunen, R., Duineveld, M., 2013). 

O design urbano, de acordo com o Urban Design Group6, consiste na elaboração de lugares, 

integrando todas as atividades e eventos que acontecem nas cidades. Assim, a vida quotidiana 

não se resume ao diálogo entre o centro da cidade e os subúrbios a si idênticos, em vez disso, 

o cidadão é desafiado a se aproveitar da cidade na sua totalidade, usufruir de todas as suas 

partes e, desta forma, enriquecer a sua vivência através das configurações que somente a vida 

urbana na realidade possibilita.  

O desenho urbano é composto por um grupo de vias que acolhem os vários modos de 

transporte existentes, assim como os seus utilizadores, gerando cidades com diferentes 

configurações, como por exemplo em malha (retilínea e uniforme), radial ou em estrela (retas 

e curvilíneas possuindo um centro em comum), ou ainda, irregulares. A estrutura urbana deve 

                                                           
6 Urban Design Group (s.d.). What is urban design? Disponível em: <http://www.udg.org.uk/about/what-is-urban-

design>. 
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promover a mobilidade pedonal, por esse motivo, o traçado ortogonal (malha regular), por 

integrar quarteirões de pequenas dimensões e ruas interligadas, é a estrutura que melhor 

promove a circulação pedonal. A expansão para a periferia de algumas cidades, 

proporcionada pelo uso do transporte individual, fez com que as malhas urbanas se tivessem 

vindo a tornar mais irregulares, adotando quarteirões com maiores dimensões, diminuindo a 

interligação entre ruas, promovendo descontinuidades que dificultam as deslocações 

pedonais e a utilização de transportes públicos nestas cidades (Ribeiro, J.F.S., 2014). 

A transformação da forma das cidades existentes pode ser processada de duas formas, a 

horizontal e a vertical, sendo que a primeira se realiza através do preenchimento dos “vazios” 

urbanos, predominando o domínio privado, e por isso, traduz-se na renúncia ao poder público 

de fazer cidade, resguardando-se nas leis e regulamentos do planeamento e conduzindo à 

alteração da forma urbana e ao desenvolvimento da cidade. Enquanto que a “vertical” 

corresponde à transformação lote-a-lote. Ambas as formas de transformação da cidade 

correspondem a processos de crescimento e de expansão urbanos ocorridos entre os séculos 

XIX e XX, por esse motivo, apresentavam um caráter especulativo e procuravam a obtenção 

de lucro. Assim sendo, a diferença entre os antigos processos de preenchimento da malha 

urbana existente e os novos, reside na desconsideração pela cultura urbana, visto que se 

permitia que o interesse privado se sobrepusesse ao interesse público (Fernandes, F. e 

Cannatà. 2002). 

Na atualidade, começa-se a notar um maior interesse do planeamento pela cultura urbana 

aliada à “caminhabilidade”, pois cada vez mais se ambiciona o alcance de uma estrutura 

urbana possibilitadora das deslocações e dos acessos às instalações e aos serviços de forma 

fácil, confortável e com qualidade. Na ponderação sobre os fatores que fazem cidades mais 

ou menos apelativas para a mobilidade pedonal, Krizek (2003) afirmava que o desenho 

urbano exercia e continua a exercer, uma grande influência sobre a “caminhabilidade”, por 

exemplo, através da dimensão e densidade dos quarteirões existentes nas cidades que podiam 

incitar ao maior ou menor número de deslocações a pé. Assim, considerava que se o 

pretendido era o incentivo á mobilidade pedonal e que, por isso, os quarteirões deviam estar 

a uma distância mais próxima entre as diversas atividades, promovendo a continuidade dos 
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percursos e oferecendo diferentes opções de trajetos (Krizek (2003) citado por Ribeiro, J.F.S., 

2014. e Waterman, T., e Wall. E., 2012). 

1.3.2. Urbanismo 

“O que é o urbanismo?”. De acordo com François Ascher (2004), urbanista e sociólogo 

urbano francês, o urbanismo corresponde a uma ciência prática com utilidade social, onde se 

estuda a cidade para mais tarde intervir nela. Assim, o urbanismo é definido “antes de tudo, 

pela sua vontade de orientar as ações sobre a cidade, «fazer cidade», melhorar ou reformar a 

cidade existente, ordenar o seu desenvolvimento, propor desenhos, inventar formas, 

estabelecer dialéticas positivas entre espaços construídos e vazios, entre estes, os 

comportamentos e as aspirações sociais” (Ascher, F., 2004. p.11). 

A disciplina do urbanismo, contrariamente à do Desenho Urbano, refere-se à perspetiva sobre 

a qual se observa e compreende a cidade quanto à suas caraterísticas culturais, ecológicas, 

políticas e sociais que, por consequência, afetam a forma urbana e a vida das comunidades 

(Schmidt, S., e Németh, J., 2010).  

A determinação do que esteve na origem da disciplina do urbanismo é complicada, pois tende 

a variar de acordo com cada pessoa que o estuda. Alguns estudiosos do urbanismo afirmam 

que o termo “urbanismo” surgiu no ano de 1867 com a Teoria Geral da Urbanização de 

Ildefons Cerdà, enquanto que outros autores, como Bardet, G. (1990) afirmam que o termo 

surge no ano de 1910, no Boletim da Sociedade Geográfica de França, pretendendo 

denominar uma nova ciência crítica e reflexiva sobre a cidade (Bardet, G., (1990) citado por 

Sociedade Brasileira do Urbanismo7 e Fernandes, M.G. 2002). 

Apesar da incerteza e imprecisão sobre a origem do termo, é possível afirmar que o 

urbanismo surge com maior impacte no final do século XIX e início do século XX, pela 

necessidade de intervir nas cidades que acolhiam a população que saía dos campos em 

procura dos novos modos de vida proporcionados pela cidade industrial (Sociedade 

Brasileira do Urbanismo)7. 

                                                           
7 O Urbanismo in Sociedade Brasileira de Urbanismo. Disponível em: 

<https://sburbanismo.wordpress.com/apresentacao/o-urbanismo/>. 
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O urbanismo, enquanto ciência, foi estudado por vários autores que debateram ativamente 

sobre os problemas das cidades. Neste sentido, um dos períodos definidos como os mais 

marcantes na história do urbanismo e do estudo das cidades foi o da Revolução Industrial. 

Este período, para além de ter comportado uma rotura nos padrões de ocupação territoriais 

oriundos das transformações políticas, sociais e económicas ocorridas foi, ainda, 

acompanhado de um enorme surto demográfico, proveniente do êxodo rural, que fez com 

que as cidades crescessem de forma acelerada. Assim, pelo crescimento urbano verificado, 

os modelos de cidades medievais tornaram-se incapazes de dar resposta às necessidades da 

população apresentando problemas ao nível da habitação, da salubridade e do 

congestionamento urbano (Fernandes, M. G., 2002 e Vilaça, H., 1993). 

No período pré-modernista, do século XVIII ao XIX, desenvolveram-se estudos sobre as 

cidades e sobre como solucionar as grandes questões que se impunham. Na tentativa de 

resolução destes problemas, alguns autores afirmam que o quadro vivido nesta época era 

consequência de uma causa-efeito e que, por esse motivo, as propostas de solução destes 

problemas deviam ser mais descritivas. Para outros, a cidade devia ser analisada como um 

processo patológico, onde eram indicados os danos físicos e morais causados aos seus 

habitantes e referido se a cidade seria, ou não, capaz de assegurar as condições mínimas aos 

seus habitantes. No âmbito do debate sobre as possíveis soluções para uma cidade “doente”, 

realçam-se os estudos dos modelos progressistas e culturalistas (Fernandes, M.G. 2002. e 

Vilaça, H. 1993).  
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Modelos do pré-urbanismo: 

Modelo Progressista 

Autores mais marcantes: Robert Owen, Charles Fourier, entre outros. 

Influência principal: Atitude científica racionalista. 

Procura: Ordem no espaço urbano. 

Objetivo: Obtenção do máximo rendimento do Homem. 

Valor dominante: Higiene. 

Consequência: Recusa da História e da estética do passado. 

Fonte: Fernandes, M. G., 2002 

Tabela 1- Síntese dos modelos do pré-urbanismo: o modelo progressista 

O modelo progressista, representado na Tabela 1, estudado pelos socialistas Robert Owen e 

Charles Fourier, apresenta um caráter racionalista, partindo do pressuposto de que a técnica 

e a ciência resolvem os problemas criados entre o Homem e o mundo. Este modelo carateriza-

se pela procura da ordem no espaço urbano, assim, os elementos considerados essenciais para 

a cidade devem estar igualmente distribuídos por todos os espaços. De modo a obter o 

máximo de rendimento do Homem, os espaços devem ser abertos, verdes e organizados de 

acordo com as diferentes funções urbanas. Assim, é possível afirmar que o modelo 

progressista se submetia à “geometria natural”, onde a estética e a lógica estavam presentes. 

Contudo, neste modelo, a lógica tendia a sobrepor-se à estética, apresentando um quadro 

espacial pré-determinado rígido e a recusa da história e da estética do passado (Fernandes, 

M. G., 2002). 

Modelos do Pré-urbanismo 

Modelo Culturalista 

Autores mais marcantes: John Ruskin, William Morris, entre outros. 

Influência principal: Romântica. 

Contexto em que surge: Reação ao desaparecimento da “antiga” cidade. 

 

Objetivos: 

Incentivar à dispersão da população ao longo de vários núcleos; 

Respeito pelas reservas paisagísticas e pela natureza; 

Rejeição da simetria e da geometria; 

Manutenção das irregularidades e da sinuosidade das ruas. 

Valor dominante: Estética. 

Consequência: Inadaptação ao presente. 

Fonte: Fernandes, M. G., 2002 

Tabela 2- Síntese dos modelos do pré-urbanismo: o modelo culturalista 
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Por outro lado, como é possível observar na Tabela 2, o modelo culturalista terá sido estudado 

por John Ruskin e William Morris, entre outros autores, e correspondia a um modelo 

fortemente influenciado pelo romantismo. Este modelo surge como uma reação ao 

desaparecimento da antiga cidade, por isso, detinha como principais objetivos a valorização 

e a preservação da natureza, a recusa da geometria e a valorização das irregularidades e 

assimetrias ordenadas de forma discreta no interior das cidades, assim como a valorização da 

imagem e a recusa da construção estandardizada (Fernandes, M. G., 2002). 

Apesar de no pré-urbanismo os estudos sobre a cidade fossem feitos por historiadores, 

economistas ou políticos, à medida que o urbanismo se foi desenvolvendo e evoluindo, esses 

estudos passaram a ser realizados por arquitetos e urbanistas. Os modelos urbanos que 

surgem após o período pré-urbanista terão sido considerados como atualizações dos antigos 

modelos pré-urbanistas (Silva, Luana. 2015).  

Modelos do Urbanismo 

Novo modelo Progressista (a partir de 1920) 

Autores mais marcantes: Le Corbusier, entre outros. 

Ideias Básicas: O útil associado ao estético. 

 

 

Principais preocupações: 

Estruturas estéticas e técnicas; 

Higiene: sol e verdura; 

Racionalização das formas; 

Geometria; 

Uso do betão armado. 

 

Habitação: 

Arranha-céus ou casas baixas que refletiam a 

extensão do cubismo à arquitetura; 

Divisão da cidade em áreas funcionais. 

 

Valores dominantes: 

Estandardização; 

Geometria; 

Crítica do passado. 

Fonte: Fernandes, M. G., 2002 

Tabela 3- Síntese dos modelos urbanistas: o novo modelo progressista. 

Como é possível observar na Tabela 3, o novo modelo progressista surge na década de 1920 

com o intuito de enfatizar a importância da técnica e da estética, mas também, de reforçar as 

preocupações com a salubridade das cidades, frisando a importância da distribuição solar e 
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da existência de espaços verdes nas cidades. Neste modelo, a geometrização e o 

ortogonalismo são considerados elementos fundamentais para o equilíbrio das formas dos 

edifícios e das vias de circulação. O novo modelo progressista, relativamente ao do Pré-

urbanismo, apresenta algumas inovações como o uso do ferro e do betão armado nas 

construções em altura, a ocupação das habitações unifamiliares pela população com maior 

poder económico e a divisão da cidade em áreas funcionais, surgindo como uma critica à 

cidade antiga (Fernandes, M. G., 2002). 

Modelos do urbanismo 

Novo modelo Culturalista (finais do século XIX) 

Autores mais marcantes: Camillo Sitte, Ebenezer Howard e Raymond Unwin. 

 

 

Princípios ideológicos: 

A totalidade prevalece sobre as partes; 

Prevalência do conceito cultural de cidade; 

Limites definidos para as cidades; 

A cidade é delimitada de modo preciso, definida por um cinturão 

verde. 

Procura: Valorização do conceito cultural de cidade; 

Conceção de pequenas cidades com cinto verde de divisão. 

Objetivo: Promoção de um bom clima mental. 

Consequência: Inadaptação ao presente. 

Fonte: Fernandes, M. G., 2002 

Tabela 4- Síntese dos modelos urbanistas: o novo modelo culturalista. 

O novo modelo culturalista, representado na Tabela 4, foi estudado por Camillo Sitte, 

Ebenezer Howard e Raymond Unwin e como o seu próprio nome indica, trata-se de um 

modelo que valoriza o conceito cultural de cidade, por isso, defende a criação de pequenas 

cidades, com 30 mil a 50 mil habitantes, sendo que cada cidade ocupa de forma especial e 

distinta o espaço urbano. Neste novo modelo, as cidades separavam-se através de uma cintura 

verde, podendo encontrar-se na periferia de cidades centrais, sempre separadas por uma faixa 

verde. Posto isto, o novo modelo culturalista atribuía uma importância excessiva ao passado 

o que se traduzia em tendências neuróticas, sendo incapaz de se adequar à nova realidade das 

cidades (Fernandes, M. G., 2002). 
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Modelos do urbanismo 

Novo modelo: O Naturalista 

Autor mais marcante: Frank Lloyd Wright (1935) 

Ideias Básicas: A cidade industrial aliena o individuo; 

Necessidade de reconciliação com a natureza, o que conduzirá ao 

desenvolvimento harmonioso físico e psíquico do homem. 

Procurou promover: Casa individuais sem andares e com terrenos para a pequena agricultura; 

Zonas de trabalho em pequenos centros; 

Importância da topografia do terreno e respeito pelo mesmo. 

Consequência: Dispersão de funções urbanas pela natureza. 

Fonte: Fernandes, M. G., 2002 

Tabela 5- Síntese dos modelos urbanistas: o novo modelo naturalista. 

Nos Estados Unidos da América surge uma corrente anti-urbana, reprovadora da cidade 

industrial, que veio a influenciar o desenvolvimento urbano do século XX, pois promovia o 

retorno da natureza às cidades. Frank Wright, em 1935, cria o modelo naturalista que 

denominou de “Broadacre-city” (Tabela 5), onde considerava ser essencial o contacto das 

pessoas com a natureza para o desenvolvimento harmonioso da cidade. Este modelo deveria 

ser composto por pequenas unidades urbanas, onde no centro das mesmas estariam as zonas 

de trabalho e na envolvente apenas existiam casas térreas com quintal, possibilitando a 

prática da agricultura de subsistência (Frank Wright (1935) citado por Vilaça, H. 1993). 

Na década de 80, também nos Estados Unidos da América, surge um novo movimento de 

planeamento e de design denominado de “novo urbanismo”, que pretendia a redução da 

dependência automóvel e a criação de bairros habitáveis e caminháveis com um conjunto 

amplo de habitações, empresas e lojas comerciais. Assim, o novo urbanismo consistia no 

regresso ao planeamento tradicional e na adaptação dos seus ideais, objetivando a criação de 

ruas caminháveis, a instalação de parques no centro das cidades e o estabelecimento de zonas 

comerciais sobre um sistema viário de traçado ortogonal (Briney, A. 2018)8.  

Contrariamente ao pré-urbanismo e ao urbanismo que possuíam um caráter mais formal, o 

novo urbanismo surge com novas preocupações com o meio ambiente, ecologia, 

                                                           
8 Briney, A., (2018). New Urbanism- Taking City Planning to a New Level. ThoughtCo. Disponível em: 

<https://www.thoughtco.com/new-urbanism-urban-planning-design-movement-1435790>. 
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sustentabilidade e com a preservação da paisagem, mas também, com novas necessidades de 

orientar os espaços urbanos para as pessoas, promovendo a sua participação no processo de 

planeamento das cidades (Schmidt, S., e Németh, J., 2010). 

Deste modo, o novo urbanismo corresponde a uma abordagem de planeamento e de 

desenvolvimento baseada nos princípios de construção das cidades e vilas ao longo dos 

séculos, integrando a construção de quarteirões, de ruas caminháveis, do comércio de 

proximidade e de espaços públicos acessíveis. Desta forma, pode-se concluir que o novo 

urbanismo concentrava os seus esforços na construção das cidades à escala do Homem e 

pretendia que os princípios do design e do desenvolvimento fossem aplicados ao novo 

desenvolvimento urbano, ao preenchimento urbano, à revitalização e à preservação da 

cidade, independentemente da sua escala e do lugar onde se insere. Em suma, o pretendido 

era que o novo urbanismo permitisse o regresso dos bairros planeados à escala humana, 

reformando o zonamento e o desenho das ruas e que as construções dos edifícios conferissem 

a distinção entre bairros. O novo urbanismo é, portanto, a favor da existência de aldeias, vilas 

e cidades onde se pode percorrer a distância do centro para a periferia em cinco minutos a 

caminhar (CNU- Congress for the New Urbanism. (s.d.))9.  

Deve ter-se em consideração que o novo urbanismo valoriza o espaço público e os lugares, 

sendo ambos considerados como o palco da interação diária e da vida pública, por isso, as 

ruas das cidades devem ser desenhadas à escala do peão e acomodar o transporte multimodal. 

Sinteticamente, o novo urbanismo por valorizar o funcionamento harmonioso do espaço 

público, implica que o seu desenho envolva esforços multidisciplinares, de forma a projetar 

espaços vibrantes e apelativos para os seus residentes (CNU- Congress for the New 

Urbanism. (s.d.))9.  

1.4. Arquitetura Inclusiva e Design Universal; 

A disciplina do design universal surge da preocupação com a inclusão de todas as pessoas 

nas cidades, por isso, tem como objetivo principal a intervenção em equipamentos e espaços 

públicos de modo a torná-los mais acessíveis, seguros e cómodos, evitando a discriminação 

das pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada (Araújo, M.A.R.C., 2017). 

                                                           
9 CNU- Congress for the New Urbanism. (s.d.). What is new urbanism? Disponível em: 

<https://www.cnu.org/resources/what-new-urbanism>. 
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O design universal, inclusivo ou para todos, corresponde a uma disciplina oriunda do período 

da pós-revolução industrial, marcada pela produção em massa e pelo desenvolvimento de 

produtos e objetos com base num modelo padrão. Assim, o design universal corresponde aos 

produtos, serviços e ambientes que podem ser utilizados por todos os indivíduos, 

independentemente da sua idade, capacidades ou condições de saúde. Pela sua relação com 

o conceito de sociedade inclusiva, a importância do design universal tem vindo a ser 

reconhecida pelo governo, indústria, comércio e pelos Arquitetos, Engenheiros e Designers 

(Campos, I. (s.d).; Dona. G.R.M., 2017); e Steinfeld, E., 1994).  

Nos últimos anos, o interesse pelo design universal tem aumentado, sobretudo nos países 

mais desenvolvidos por vários motivos, como o aumento do número de sobreviventes a 

determinadas doenças, o aumento da esperança de vida e do poder de compra da população 

com deficiências, pelo reconhecimento da inadequação das tecnologias de auxilio a estas 

pessoas e, ainda, pelo facto de os produtos e ambientes não se encontrarem adaptados a 

qualquer pessoa, independentemente de possuir, ou não, deficiências ou dificuldades 

(Steinfeld, E., 1994). 

Então, o conceito de design universal ultrapassa as questões legislativas e normativas, pois 

implica o envolvimento interdisciplinar para a compreensão da diversidade humana e a para 

a promoção do desenvolvimento das diversas atividades de forma autónoma, independente e 

confortável (Dona. G.R.M., 2017). 

A sociedade inclusiva, por sua vez, define-se pelo respeito e valorização das diferenças, pelo 

reconhecimento da igualdade interpessoal, pela consideração das diferenças como princípios 

básicos, e ainda, pelo reconhecimento de que a vida pode ser restringida, em certos casos, 

pelos ambientes e espaços construídos em volta da mesma (Pepitone, C., 2014)10. 

Anteriormente, a Arquitetura chegava a antepor os valores estéticos à adaptabilidade dos 

espaços e edifícios a todas as pessoas. Assim, o novo paradigma do design universal, 

proveniente dos conceitos “barrier free”, “design acessível” e “tecnologia assistida”, tem 

                                                           
10 Pepitone, C., (2014). Desenho Universal. Consultado a 4/10/2018. Disponível em: <http://arq.ap1.com.br/desenho-

universal/ >. 
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como principal objetivo a adequação dos ambientes a pessoas com mobilidade condicionada 

ou reduzida, evitando a sua segregação e estigmatização (Campos, I. s.d). 

Independentemente do grau de desenvolvimento dos países, o aumento da esperança média 

de vida proporcionado pelos avanços na medicina e pela melhoria da qualidade de vida, fez 

com que o interesse pelo design universal aumentasse, tanto no setor industrial, como no 

comercial. Assim, o design universal começou a ser encarado como um conjunto de projetos 

que sofreria alterações ao longo do tempo e que acompanhava o desenvolvimento dos 

indivíduos ao longo da sua vida (Miranda, B., 2015; Campos, I. (s.d.) e Steinfeld, E., 1994). 

A disciplina do design universal foi definida em 1985, por Ronald L. Mace, onde indicava 

as diferenças entre as noções de acessibilidade e design universal, esclarecendo e 

especificando os seus propósitos e do modo operandi da arquitetura paisagista. Ronald L. 

Mace., explicava que o design universal possui um compromisso temporal com a progressão 

natural da vida dos indivíduos e que, por isso, abrange todas as pessoas, independentemente 

de apresentarem, ou não, qualquer tipo de deficiência ou dificuldade gerada a partir da perda 

ou degeneração das capacidades, ou de serem portadores de doenças degenerativas, crónicas, 

temporárias ou progressivas (Araújo, M.A.R.C., 2017). 

O design universal, por considerar que todos os indivíduos têm, ou poderão vir a ter, 

quaisquer tipos de limitações, tem como objetivo a dotação de produtos, serviços e ambientes 

com a sua máxima usabilidade, de forma a que possam ser acedidos por todas as pessoas, 

independentemente do seu tamanho, idade ou condições de mobilidade. Assim, este tipo de 

design deve respeitar a diversidade física e sensorial na produção de espaços ou objetos, sem 

que seja necessário recorrer a adaptações de design, ao design especializado ou à redução da 

autonomia dos seus utilizadores (Araújo, M.A.R.C., 2017 e Pepitone, C., 201411). 

Na década de 90 surge uma nova perspetiva sobre o design para todos, desenvolvida por um 

grupo de arquitetos, designers, engenheiros e investigadores de design de ambientes com a 

orientação de Ronald L. Mace, onde ficaram estabelecidos sete princípios para o design de 

ambientes, comunicações e produtos (Anexo I) com o objetivo de tornar a sua utilização mais 

inclusiva, equitativa e flexível, simples e intuitiva, permitindo uma grande tolerância ao erro 

                                                           
11 Pepitone, C., (2014). Desenho Universal. Consultado a 4/10/2018. Disponível em: <http://arq.ap1.com.br/desenho-

universal/ >. 
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e exigindo o mínimo esforço físico (Araújo, MARC., 2017. e Institute for Human Centered 

Design (s.d))12.  

Apesar da extensão e da simplicidade desses princípios, a sua aplicação foi afetada por 

questões concetuais, políticas ou económicas, em prejuízo das questões antropológicas, 

ergonómicas, de acessibilidade e mobilidade, sustentabilidade, igualdade e inclusão social. 

Tal como aconteceu com o fabrico de produtos em massa, a implementação de soluções de 

design standardizadas na resolução de problemas de acessibilidade levou à desconsideração 

da diversidade humana e à negligência da realidade emocional e psicológica dos utilizadores, 

tornando-se claro que as soluções propostas poderiam não ser sinónimo do bem-estar 

emocional, espiritual e psicológico dos indivíduos. Consequentemente, as soluções 

standardizadas devem ser evitadas a todo o custo, pois não são capazes de dar resposta às 

necessidades básicas individuais humanas, visto que ao incitarem à adoção de padrão 

comportamental, negligenciam outros através do seu condicionamento, direcionamento e 

organização da sua postura, movimentos ou hábitos relativos à convivência social e às 

sensibilidades sensoriais e cognitivas (Araújo, M.A.R.C., 2017 e Dona G.R.M., 2017). 

É possível afirmar que todos os indivíduos, pelo menos uma vez na vida, passaram por 

dificuldades de locomoção, quer por motivos relacionados com a evolução natural da vida, 

quer por fatores externos. Deste modo, considera-se que a deficiência constitui uma parte 

normal da vida das pessoas, ainda que seja entendida de forma depreciativa. Neste sentido, o 

design universal é originado pela conceção de inúmeros produtos e ambientes que pretendem 

alcançar um vasto leque de utilizadores (Gouveia, P.H., 2012). 

Em certa parte, o design é estimulado pela população envelhecida que, pela deterioração dos 

seus sentidos a torna mais suscetível aos ambientes que os envolvem. A dificuldade em ver 

é um dos problemas mais comuns nos idosos, dificultando o processo de deteção de 

informação, principalmente quando essa se encontra acima do nível da cabeça, quando 

implica uma maior sensibilidade ao idoso e quando exige uma maior visão periférica ou a 

distinção cromática e do meio, pois, segundo os estudos realizados por Borges, M. de A., et 

al., os idosos tendem a apresentar grandes dificuldades na distinção das cores verde e azul. 

                                                           
12 Institute for Human Centered Design (s.d).History & Principles. Disponível em: 

<https://humancentereddesign.org/inclusive-design/history>. 
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Os estudos realizados apontam que, para além dos problemas visuais, os idosos tendem a 

apresentar dificuldades na diferenciação e localização de sons; na mobilidade articular, 

traduzindo-se em deslocações mais vagarosas; nas capacidades cognitivas, de memória, 

atenção e nos reflexos; na tolerância aos esforços; na adaptação às mudanças de temperatura; 

e ainda, na agilidade, equilíbrio e estabilidade. Assim, a persistência da inadaptação 

arquitetónica e urbana ao setor demográfico, pode formar uma barreira à convivência e à 

criação de laços de proximidade, afastando a população idosa das relações sociais da 

comunidade onde se inserem (Beneficial Designs, Inc. et al. 2001; Borges, M. de A., et al., 

citado por Araújo, M.A.R.C., 2017. e Steinfeld, E., 1994). 

As crianças, tal como os idosos, enfrentam inúmeros desafios na sua relação com os espaços, 

principalmente no que se refere à sua segurança e bem-estar. Pela sua baixa estatura, os seus 

campos de visão são inferiores aos dos adultos e a sua capacidade de alcance de vários 

elementos e serviços existentes nos espaços público é reduzida. Estas, exigem especial 

atenção pela sua reduzida capacidade em diferenciar e localizar sons, pela incapacidade em 

lerem e/ou compreenderem os sinais de aviso, pela sua imprevisibilidade e pelas menores 

aptidões cognitivas para decifrarem situações complexas (Araújo, M.A.R.C., 2017. e 

Beneficial Designs, Inc. et al. 2001)13. 

O design centrado no utilizador, tendo em consideração as suas capacidades, limitações e 

dissemelhanças sensoriais, veio desenvolver as capacidades de desenho dos espaços públicos 

e tornar a usabilidade um dos objetivos principais na elaboração de projetos arquitetónicos 

(Araújo, M.A.R.C., 2017). 

Na atualidade, o design universal é percebido como a intervenção no espaço físico, nos 

produtos e serviços, visando a participação de todas as pessoas na formação da sociedade, 

proporcionando a igualdade de oportunidades económicas, sociais, culturais e de lazer a 

todos os cidadãos, permitindo-lhes compreender, aceder, utilizar de modo autónomo o meio 

físico, independentemente da sua aptidão, idade, sexo e antecedentes culturais (Aragall, F., 

2005). 

                                                           
13 Beneficial Designs, Inc. et al. (2001). Designing Sidewalks and Trails for access. Part II of II. Best Practices Design 

Guide. Federal Highway Administration. 
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1.5. Do modernismo à nova dimensão humana do planeamento urbano 

1.5.1 O Modernismo de Le Corbusier: 

Numa tentativa de responder à questão sobre “Qual é a cidade ideal para o século XX, a 

cidade que melhor expressa o poder e a beleza da tecnologia moderna e as melhores ideias 

de justiça social?”, foram criados, entre 1890 e 1930, diferentes modelos de cidades, entre 

eles o da cidade-jardim de Ebenezer Howard, as obras arquitetónicas de Wright e a Ville 

Radieuse de Le Corbusier, onde estabeleciam a disposição dos edifícios e organização 

económica e politica da cidade. Estes ideais foram bastante ambiciosos e complexos, pois 

acreditavam que a reforma do ambiente físico das cidades poderia revolucionar totalmente a 

vida da sociedade (Fishman, R., 1982. Pp. 3-9). 

Le Corbusier, em 1949, no livro Maneira de Pensar o Urbanismo, considera que o período 

de transição do século XIX para o século XX representa uma rotura com os padrões de vida 

tradicionais e a entrega aos paradigmas modernistas. No cerne desta rotura estaria o 

desenvolvimento da indústria e dos transportes, por terem proporcionado um modo de vida 

mais ritmado, aumentado a velocidade de produção, sendo promovido o transporte mais 

rápido, quer de pessoas, quer de objetos. 

A vontade de viver em torno da velocidade e do movimento foi a grande responsável pelo 

êxodo rural do século XIX. Por este motivo, os campos acabariam abandonados e 

degradados. Pelo contrário, as cidades viriam a ser ocupadas em massa e, consequentemente, 

acabariam sobrelotadas. Pela procura repentina das cidades, estas viriam a crescer 

desorganizada, indefinida e incoerentemente. 

A instalação da indústria nas cidades radioconcêntricas, ainda que de forma desordenada, 

parecera razoável pela proximidade à mão-de-obra, aos produtos e ao abastecimento, 

contudo, a sua localização por toda a cidade viria a causar grandes problemas, principalmente 

aos seus habitantes, que viviam em condições desumanas, pela mistura dos locais de 

habitação com os de trabalho, mas também, pela insegurança que se fazia sentir nas ruas e 

pelo constante congestionamento das cidades (Le Corbusier, 2008). 

O aumento do número de residentes nas cidades, terá sido o motivo principal que levou a que 

a cidade se expandisse. Pela primeira vez, surge uma clara necessidade de aperfeiçoar e 

coordenar os transportes citadinos, assegurando o transporte das pessoas ao centro das 
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cidades. Assim, cabia ao homem desempenhar essas tarefas, fazendo com que este começasse 

a viver privado do acesso às condições naturais14, ou seja, de modo “artificial” (Le Corbusier, 

2008). 

Os problemas existentes nas cidades do século XIX, terão feito com que a população se 

espalhasse de forma desorganizada por pequenas cidades-jardins, destruindo a natureza, 

degradando o espaço rural e implicando um maior gasto com o setor dos transportes. Pelo 

que os defensores do modelo das cidades-jardins terão sido os principais responsáveis pela 

desarticulação das cidades. Assim, este modo de contruir cidades apenas aumentava o 

trabalho doméstico com a sua manutenção e pressionaria as finanças dos municípios com a 

sua manutenção, importava valorizar a concentração populacional, com maior entreajuda, 

segurança e a economia dos esforços. (Le Corbusier, 2008). 

Nesta “nova cidade”, o automóvel seria a grande novidade no âmbito dos transportes nas 

cidades e, por esse motivo, seria essencial conjugar as novas velocidades (Le Corbusier, 

2008). 

A arquitetura no século XIX também terá despertado, tendo sido criadas escolas para formar 

engenheiros e estudar as novas ciências aplicadas às velocidades. A revolução que se fez 

sentir na arquitetura, apenas terá sido possível através dos cálculos de resistência dos 

materiais, pela evolução da consciência e pela renovação estética. Através destas inovações, 

começaram a surgir os primeiros os primeiros edifícios em ferro e betão armado, separando-

se o peão do automóvel. (Le Corbusier, 2008). 

Após a Primeira Guerra Mundial, o cubismo alia-se à arquitetura e passa a integrar-se o vidro, 

o cimento armado e o ferro não só nas construções habitacionais, como também, em pontes. 

Assim, viria a nascer o estilo moderno15, como medida para a resolução dos problemas da 

“civilização maquinista”, na expressão de Le Corbusier (2008).  

Ruskin, em 1850, afirmava que o grande problema das cidades não estaria na sua estética, 

mas sim nas questões económicas e sociais. Por esse motivo, era essencial que o urbanismo 

se voltasse a conectar com a vida das sociedades, fazendo com que o urbanismo e a 

                                                           
14 Segundo Le Corbusier, as condições naturais correspondem à disponibilidade de espaço, ao acesso ao sol e à vegetação. 
15 Estilo Moderno, também conhecido como Novo Estilo, ou Estilo Contemporâneo. 
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arquitetura se aproximassem do homem, oferecendo-lhe melhores condições de vida. Foi 

nesta linha e com as novas capacidades construtivas associadas ao vidro e ao ferro, primeiro 

e depois ao betão armado (material mais económico), que os problemas económicos se 

resolveriam (Le Corbusier, 2008). 

Também contribuem para o urbanismo modernista os modelos de cidades desenvolvidos no 

inícios do século XX, tal como o da cidade industrial de Tony Garnier, onde se propunha que 

o solo da cidade fosse tornado domínio público para acomodar dispositivos comunitários 

para todos os habitantes, e que se recuperasse a dignidade e a pureza nos lugares de habitação, 

trabalho e convívio cívico. 

Após a I Guerra Mundial, a imprensa terá sido a grande responsável pela proliferação de 

pensamentos, urbanísticos designadamente, aumentando o acesso ao conhecimento através 

da documentação. A problemática da arquitetura e do urbanismo foi um dos temas abordados 

por Le Corbusier na revista Espírito Novo em 1921, por exemplo, onde se levantam questões 

sobre as condições de alojamento, trabalho, repouso e circulação numa vila contemporânea 

de três milhões de habitantes. 

Em 1928, tem lugar o primeiro Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM), 

organizado pelos principais nomes da arquitetura moderna com o intuito de debater o futuro 

da arquitetura, e em 1930, aparece a cidade utópica Ville Radieuse16, com uma nova 

morfologia urbana, constituída por secções paralelas que se relacionavam, formando uma 

cidade ilimitada (Le Corbusier, 2008. e Gomes, R.A.L., 2017). 

Pouco depois, 1933, em pleno período de crescimento urbano, decorre em Atenas, o IV 

Congresso Internacional da Arquitetura Moderna. Deste congresso, surge o manifesto 

urbanístico reconhecido por Carta de Atenas, em 1943, de que é figura central Le Corbusier. 

Neste congresso terão surgido duas grandes preocupações, uma delas relativa à conservação 

do património arquitetónico e urbano e a outra, sobre as inovações proporcionadas pelo 

movimento moderno, originado entre as duas guerras mundiais, que veio trazer a procura das 

                                                           
16 Ville Radieuse ou Cidade radiante. 
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novas tecnologias e a vontade de dar resposta às necessidades da população (Maya, E., 

2012)17. 

A Carta de Atenas vem resumir a visão do urbanismo racionalista (associado ao modernismo 

e ao funcionalismo), onde se defende necessidade do planeamento regional e urbano, do 

zonamento, da subordinação da propriedade privada aos interesses coletivos, da construção 

na vertical em áreas verdes amplas e também a necessidade de padronizar as construções 

(Maya, E., 2012)17. 

Le Corbusier chega a considerar a necessidade da demolição da antiga cidade e a edificação 

de uma nova, onde se cumprissem todos os requisitos da sociedade moderna. Contudo, esta 

intenção implicava um grande investimento, o que o leva a desenvolver novas ideias no 

sentido de proporcionar as melhores condições de vida possíveis aos habitantes urbanos, 

entre elas a criação de um plano universal que alterasse a legislação da arquitetura, de forma 

a obter uma maior rentabilidade do território e permitisse a instalação dos equipamentos 

necessários para a nova sociedade maquinista. Seria imprescindível a criação de uma cidade 

adaptada às novas exigências da vida moderna, especialmente ao automóvel. Para tal, Le 

Corbusier elaborara a Ville Radieuse18, que se destacava pela classificação e hierarquização 

das vias de circulação objetivando a diminuição da confusão entre as velocidades naturais e 

as mecânicas, através do estabelecimento de uma unidade de circulação, composta por 

circulações horizontais e verticais. As unidades de circulação horizontais teriam como 

objetivo principal acabar com o caos gerado entre as diferentes velocidades; as circulações 

verticais, surgiam pelo desenvolvimento dos transportes verticais19 que possibilitam a 

construção em altura, o que levava aos debates entre a cidade concentrada e dispersa, tendo 

sido pela primeira vez utilizada a escala a pé juntamente com a métrica (Le Corbusier, 2008. 

e Gomes, R.A.L., 2017) 

A circulação estaria repartida ente os veículos e os peões, sendo que o automóvel teria dois 

tipos de circulação, a de distribuição e a de trânsito. Para o trânsito, Le Corbusier defendia 

as vias rápidas ou autoestradas elevadas, inacessíveis ao peão e vias de circulação que 

                                                           
17 Maya, E. (2012). Carta de Atenas- Resumo. Património- Carta de Atenas. Disponível em: 

<http://patrimoniocartasdeatenas.blogspot.com/2012/09/cartas-de-atena-resumo.html>. 
18 La Ville Radieuse- A cidade radiosa por Le Corbusier 
19 Transportes verticais- Elevadores ou ascensores 
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pudessem facilitar e tornar mais seguro o cruzamento de veículos. O estacionamento seria 

feito em zonas residenciais ou perto dos equipamentos que serviam, a um nível inferior, 

sendo acedidos através de elevadores. Por fim, os veículos pesados e os transportes públicos 

circulariam através de faixas próprias, a um nível inferior ao dos automóveis (Le Corbusier. 

2008).  

No fundo, através desta separação, Le Corbusier esperava-se que o peão disfrutasse de uma 

cidade feita para o seu descanso e segurança, com um maior e mais complexo espaço público, 

onde o individuo se pudesse libertar, considerando-se três tipos de circulação de peões, a de 

trânsito, de repartição e a de circulação lenta, sendo que cada uma delas teria proporções e 

orientações de acordo com a largura da rua e com os itinerários. Assim, é possível afirmar 

que o modelo de cidade proposto pelo mesmo falha, no sentido em que foi incapaz de 

conjugar as diferentes velocidades, o que se traduziu na promoção massiva do uso automóvel 

e na redução da atratividade da cidade enquanto lugar de encontro, quer pela monotonia 

urbana gerada pela estruturação dos quarteirões, quer pelo facto de na construção dos espaços 

públicos não ter tido em consideração os elementos comprovados, por autores como Camillo 

Sitte, que tornavam o espaço público esteticamente agradável, atrativo e seguro para as 

pessoas. 

1.5.2. A dimensão humana do planeamento urbano da segunda metade do século XX 

Jan Gehl, arquiteto e urbanista defensor do planeamento urbano voltado para os peões e 

ciclistas, considera que os modernistas – para os quais Le Corbusier foi a referência – nunca 

foram capazes de criar uma cidade para as pessoas, pois nunca integravam no planeamento 

do território os aspetos psicológicos e antropológicos das sociedades. Apesar disso, Gehl 

elogia a intenção dos modernistas em tentarem resolver os problemas das cidades, que se 

encontravam doentes20 (Gehl. 2019)21. 

Em Nova Iorque, no ano de 1961, Jane Jacobs impulsionara já um movimento pela 

“dimensão humana do planeamento urbano”, em que o seu livro Life and death of great 

American cites tem um papel destacado, na critica aos fundamentos da arquitetura moderna 

                                                           
20 Considerava-se que as cidades estavam doentes por causa de um intenso surto de tuberculose. 
21 Fronteiras do Pensamento. 2019. Jan Gehl – Modernistas não sabiam nada sobre pessoas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=UnIl1RdibTo> [ficheiro em vídeo]. 
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e do planeamento urbano, afirmando que caso o planeamento das cidades fosse feito em prol 

do automóvel e dos seus condutores, então as cidades iriam morrer (Gehl. 2017)22.  

Na década de 1960, o aumento do tráfego automóvel aliado ao modernismo, à separação dos 

usos da cidade e à criação de edifícios isolados, desvalorizaram drasticamente o espaço 

público e a vida nas cidades. Para Jacobs, o essencial no planeamento urbano é perceber a 

forma como as cidades funcionam, pois, a cidade é um palco de vivências, onde é possível 

encontrarmos relações de poder, mas também, diferenças sociais, arquitetónicas e 

paisagísticas, num único local, aspetos desconsiderados pelos modernistas, que não fazem o 

planeamento à escala do homem (Gavazza, N., 2013; Gehl, 201723 e Gehl, 2014). 

Segundo Gehl, o que Jacobs pretende transmitir no seu livro, é que os planeadores devem 

olhar para fora das janelas dos seus estúdios, analisando o que se passa nas ruas e vendo 

como os adultos e as crianças interagem nas mesmas, tendo em conta o que elas fazem, onde 

e como. Assim, para Jane Jacobs e Jan Gehl, a grande falha no planeamento modernista, terá 

sido a tomada em consideração de filosofias idealísticas, em vez da adoção de um ponto de 

vista direcionado às pessoas e ao seu dia-a-dia. (Gavazza, N., 2013; Gehl. 201723 e Gehl. 

201324).  

O planeamento das cidades à escala dos aviões (grande escala) e à escala dos helicópteros 

(escala intermédia), apenas veio reforçar o desprezo pelo peão, visto que os espaços entre 

edifícios ficariam vazios (Gehl. 2013)24.  

Apesar de terem passado mais de cinquenta anos sobre a publicação do livro de referência 

do contra-modernismo e funcionalismo, é cada vez mais visível a confusão de escalas, não 

só por causa dos automóveis, mas também, porque as estruturas se têm tornado cada vez 

maiores e mais altas, fazendo com que o peão continue a ser esquecido. Para Jan Gehl, a boa 

arquitetura não é a que tem formas incríveis, mas sim, a que mistura uma boa forma e o modo 

de vida da sociedade. Alguns urbanistas da modernidade eram obcecados com a forma das 

                                                           
22 Gehl (2019). Jan Gehl – Modernistas não sabiam nada sobre pessoas. Fronteiras do Pensamento. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=UnIl1RdibTo> [ficheiro em vídeo]. 
23 Gehl (2017). Jan Gehl - O legado de Jane Jacobs. Fronteiras do Pensamento. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pMu9F6_klrs> [ficheiro em vídeo]. 
24 Gehl. (2013). Cities for people: A lecture by Jan Gehl. The Monthly Video. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28>. [ficheiro em vídeo]. 
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cidades, o que não agradava propriamente à população. O pretendido é que a forma da cidade 

se enquadre e ajuste à vida das pessoas na rua, ou seja à velocidade de 5 km/h (Gehl. 2013)25. 

Para Jan Gehl, na segunda parte do século XX estariam presentes dois velhos paradigmas do 

planeamento nas cidades que acabaram por influenciar a forma como hoje se pensa. O 

primeiro foi o do modernismo, que surge por volta de 1920, onde Le Corbusier considera que 

as cidades não são boas para as pessoas e, por isso, pretende construir prédios altos e isolados 

de forma a separar as habitações dos locais de trabalho, dos transportes e das zonas 

recreativas. O grande erro cometido pelos modernistas, na opinião de Jan Gehl, foi terem 

ignorado o que já tinha sido comprovado que fazia as cidades boas para residir e não terem 

sabido aliar isso aos desenvolvimentos da época. Após a Segunda Guerra Mundial, pela 

necessidade de reconstruir as cidades, os planeadores resolveram expandi-las, contudo, 

nenhum dos envolvidos no processo tiveram em consideração a paisagem humana, que 

acabou por ser novamente negligenciada (Gehl, 2016)26. 

O segundo paradigma do planeamento das cidades, surge por volta de 1960 na generalidade 

dos países europeus, com a invasão do carro e o baixo custo dos combustíveis, tendo levado 

ao congestionamento das cidades e à subtração do espaço destinado aos peões. Surgiria, 

então, uma nova profissão, a dos planeadores de tráfego, que trabalham no sentido de 

acomodar o intenso tráfego nas cidades. A interferência dos mesmos no planeamento, terá 

criado uma grande confusão relativamente à escala a que deveriam ser projetadas as cidades. 

Assim, o planeamento urbano falha por não existirem departamentos para os peões e para o 

espaço público (Gehl, 2016.26 e Gehl. 201325).  

Ainda na década de 1960, verificou-se uma rápida expansão das cidades, com novas zonas a 

estar separadas das de lazer e trabalho, parecendo que os edifícios são bons e as cidades e 

ruas más, porque nelas existe insegurança e tudo o que é negativo para a cidade. Para Jane 

Jacobs (1961), a cidade é como uma folha em branco, onde se devem testar e analisar teorias, 

identificar os erros e solucioná-los, por isso, critica a cegueira dos urbanistas que 

                                                           
25 Gehl. (2013). Cities for people: A lecture by Jan Gehl. The Monthly Video. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28>. [ficheiro em vídeo]. 
26 Gehl (2016). Jan Gehl – Velhos paradigmas, novas cidades. Fronteiras do Pensamento. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=-f0TNT2GIHQ> [ficheiro em vídeo]. 
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continuavam a gerar a monotonia que acabaria por destruir a vida urbana e provocaria o 

isolamento e a segregação da população.  

Para ela, a importância das ruas e passeios das cidades prende-se com o facto de serem o 

palco da integração e convivência social, separando o espaço público do privado, reforçando 

o sentimento de segurança e aumentando o fluxo das pessoas, o qual estaria diretamente 

relacionado com o “eye protection”27, levando ao reforço dos contactos sociais e ao aumento 

da segurança e da permanência nas cidades. Assim sendo, Jacobs encoraja a caminhada pela 

cidade, em vez do uso do automóvel que destrói os espaços urbanos e causa a desintegração 

urbana (Gehl, 2013)28.  

Como se disse, a obsessão dos modernistas com a circulação motorizada fez com que o 

espaço urbano fosse negligenciado e que, por consequência, os planeadores deixassem de 

conhecer as cidades e os seus habitantes. Após várias décadas de esquecimento da dimensão 

humana e do espaço público, foi se acumulando uma grande quantidade de conhecimentos 

relativos à ligação entre o espaço físico e o comportamento das pessoas, fazendo com que as 

mesmas se tornassem mais reivindicativas do urbanismo em prol das pessoas (Gehl. 2014). 

Em 2010, segundo Jan Gehl, o planeamento urbano voltaria a sofrer uma nova mudança de 

paradigma, surgindo com novas prioridades e com um maior foco no peão, tendo como 

principais objetivos o reforço das áreas pedestres, a promoção de cidades mais atrativas, 

seguras, sustentáveis e saudáveis, e o fortalecimento da função social do espaço público, 

visto como lugar de encontro que contribui para a sustentabilidade ambiental e para a 

formação de uma sociedade democrática aberta. (Gehl. 2014). 

Assim, o arquiteto dinamarquês afirma que, se as cidades forem construídas para as pessoas, 

com uma escala adequada e acolhedora, com reduzidos níveis de stress, barulho e poluição, 

passariam a ser mais movimentadas e, por isso, mais atrativas e seguras. Quanto maior o 

número de pessoas a caminharem, pedalarem e a se deslocarem através de transportes 

públicos na sua rotina diária, mais sustentável e saudável a cidade se tornará, oferecendo 

benefícios para a economia e para o meio ambiente. Para que isso acontecesse, os vários 

                                                           
27 “Eye Protection” - quando a própria população vigia as ruas, essas tendem a tornar-se mais seguras para todos. 
28 Gehl. (2013). Cities for people: A lecture by Jan Gehl. The Monthly Video. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28>. [ficheiro em vídeo]. 
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modos de transportes deveriam promover um maior conforto e segurança aos seus utentes 

(Gehl. 2014. e Gehl, 201329). 

Paralelamente, os planeadores começaram a perceber não eram meros técnicos, com 

respostas “perfeitas”, antes moldavam as cidades, assim como as próprias cidades moldavam 

o estilo de vida dos seus habitantes, determinando a sua qualidade de vida. Então tornava-se 

necessária a criação de uma cidade mais compacta, onde as pessoas fossem convidadas a 

circularem, a se sentarem, pararem e permanecerem, sendo que a arquitetura dos espaços 

teria um grande poder persuasor. A noção de que quando o espaço público tem uma excelente 

qualidade atrai mais pessoas, devia ser aplicada ao tráfego automóvel, pelo que, quanto 

menos vias e carros, melhor a qualidade e atração da cidade. Contudo, apesar de alterações 

muito recentes no sentido da inibição do automóvel e promoção de modos suaves, por 

exemplo, em Oslo, considerava-se ainda há muito pouco que ideia de reduzir o número de 

vias não seria bem recebida, a menos que fosse resultado de uma catástrofe natural. (Gehl. 

2014. e Gehl, 201329). 

Ainda assim, na primeira década do século XXI, foram instituídas várias medidas de controlo 

do tráfego automóvel, como por exemplo em Londres, através da colocação de portagens nos 

acessos ao centro da cidade e a redução das faixas de autocarros e das zonas de 

estacionamento, com o intuito, entre outros aspetos, de tornar a circulação de bicicletas mais 

segura, o que terá feito com que dobrasse o número de utilizadores de bicicletas e, 

consequentemente, se criasse uma nova cultura da bicicleta, além de se converterem algumas 

ruas em ruas pedonais, convidando as pessoas a circularem a pé e a permanecer na cidade 

(Gehl, 2014).  

Naturalmente que no planeamento urbano é essencial a criação de um sistema integrado de 

transportes, onde existam plataformas intermodais ou infraestruturas que permitam que o 

utente circule com a sua bicicleta nos diferentes modos de transporte, a exemplo do que 

acontece em Copenhaga, onde as pessoas podem carregar a sua bicicleta nos comboios, 

metropolitanos e táxis, podendo percorrer grandes distâncias sem recurso ao automóvel. 

Contudo, a outra face da moeda é que, com o dobro do número de bicicletas em circulação, 

                                                           
29 Gehl. (2013). Cities for people: A lecture by Jan Gehl. The Monthly Video. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28>. [ficheiro em vídeo]. 
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surgem problemas relacionados com o congestionamento da cidade e com o aparcamento das 

cargo-bikes30, o que levou a retirar uma faixa destinada ao trânsito automóvel e a cedê-la aos 

ciclistas, num processo dito de “Green Routs”31 (Gehl, 201332). 

Em Copenhaga terão sido criadas ruas pedonais logo após o lançamento do livro de Jane 

Jacobs, ainda que alguns tivessem achado que a criação de uma rede pedonal seria um projeto 

falhado. Ainda assim, o tráfego rodoviário diminuiu e Copenhaga tornara-se a primeira 

cidade orientada para os peões. Mais tarde, outras aderiram a esta nova forma de 

planeamento, promovendo a caminhada e a permanência, tendo por objetivo uma circulação 

pedonal fácil, cómoda e segura. 

A estimativa de que a população urbana irá aumentar 70% até 2050, fez com que fossem 

lançadas novas ferramentas que auxiliassem os governos e os planeadores no processo de 

construção de cidades mais equitativas, saudáveis, seguras e vivas, sendo que essas passariam 

pela caminhada (Institute for Transportation & Development Policy. 2018)33. 

Com a criação destas ferramentas pretendia-se facilitar a divulgação e a medição das 

caraterísticas que promovem a caminhada, mas também, demonstrar às cidades do mundo o 

quão é importante é a deslocação pedonal, quer para a saúde, quer para o crescimento 

económico das cidades. Nesta linha, os convites à caminhada são vistos a partir das condições 

oferecidas pelos passeios e passadeiras, por fachadas visualmente ativas e impermeáveis, 

pela existência de sombras e abrigos, quarteirões mais pequenos que facilitem as deslocações 

a pé, pelos usos complementares, facilidade de acesso aos serviços locais e densidade de 

acessos locais e de estradas (Institute for Transportation & Development Policy. 2018)33. 

É importante reforçar que ainda que existam problemas variados entre cidades, 

independentemente do nível de desenvolvimento económico dos países a que pertencem, o 

modo como se inclui a dimensão humana no planeamento urbano é bastante similar entre 

elas. Nas cidades economicamente desenvolvidas, o modernismo e o aumento do tráfego 

                                                           
30 Cargo-bikes- bicicleta onde um adulto pode transportar crianças dentro de uma espécie de carrinho. 
31 Green Routs- programa que pretendia criar uma espécie de autoestrada para bicicletas, através do aproveitamento de 

parques e de antigas trilhas de caminhos de ferro. 
32 32 Gehl. (2013). Cities for people: A lecture by Jan Gehl. The Monthly Video. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28>. [ficheiro em vídeo]. 
33 Institute for Transportation & Development Policy. 2018. Pedestrians First: A Tool for Walkable Cities. Disponível em: 

<https://www.itdp.org/2018/02/07/pedestrians-first-walkability-tool/>. 
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automóvel foram os principais culpados pela negligência do espaço urbano. Por outro lado, 

nas cidades em desenvolvimento, os responsáveis pela criação de problemas nas ruas terão 

sido o aumento populacional, o incremento do tráfego automóvel e o surgimento de novas 

oportunidades económicas (Gehl. 2014). 

Qualquer seja o desenvolvimento económico destas cidades, interessa enfatizar a importância 

da vida nas cidades, daí a necessidade de promover a caminhada, as deslocações em bicicleta 

e o uso do espaço público urbano, sempre respeitando as pessoas e promovendo o entusiasmo 

pela cidade enquanto lugar de encontro. Deste modo, é possível concluir que na resolução 

dos futuros problemas urbanos, a resposta sempre passará pelas pessoas, pois entre elas 

partilham a mesma vontade de se moverem e viverem dentro de uma cidade simples, saudável 

e sustentável (Gehl. 2014). 
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2. Políticas e projetos: 

2.1 A legislação portuguesa e as políticas públicas. 
 

 Decreto-Lei n.º 123/1997, 22 de maio 

No ano de 1997, a acessibilidade foi alvo de regulamentação em Portugal, através da 

implementação do Decreto-Lei n.º 123/1997, de 22 de maio, que veio trazer normas técnicas 

para a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetónicas presentes nas vias e edifícios 

públicos e equipamentos coletivos (Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto). 

 Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto 

Oito anos após a promulgação do Decreto-Lei nº123/1997, foi aprovada a sua substituição 

pelo Decreto-Lei nº163/2006, 8 de agosto – numa tentativa de resolver os problemas 

verificados no anterior documento relativos à insuficiência de soluções, ao baixo valor das 

coimas, à sua fraca abrangência e fiscalização. Este decreto passava a estabelecer as 

condições de acesso a edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e 

edifícios habitacionais (Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto). 

Assim, o Decreto-Lei n.º 163/2006 procurava aperfeiçoar as regras técnicas à época e 

incrementar o espaço de aplicação aos edifícios habitacionais, impor coimas maiores no caso 

de violação das normas técnicas, introduzir a participação dinâmica das organizações de 

pessoas com deficiências, selecionou a antiga Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, a Inspeção-Geral da Administração do Território e Câmaras Municipais, como as 

entidades com poder de fiscalização, introduziu vários mecanismos para livrar-se da 

construção de edificações novas não-acessíveis no parque edificado nacional, e por fim, o 

Decreto-Lei n.º 163/2006, veio definir com clareza a responsabilidade dos projetistas, do 

responsável técnico e do dono da obra em questão (Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto). 

O Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, apresentou algumas inovações relativamente ao 

Decreto-Lei nº123/1997, como no ordenamento jurídico-administrativo fazendo a correção 

das carências registadas e melhoria dos mecanismos de fiscalização; a dotação de uma maior 

eficácia sancionatória; aumento dos níveis de comunicação e responsabilização dos vários 

agentes envolvidos no processo; a introdução de soluções que consideram a evolução técnica, 

social e legislativa; e por último, a criação de instrumentos que auxiliassem e orientassem 
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todos aqueles que teriam de interpretar e aplicar essa nova lei (Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 

de agosto). 

 Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos 

O “Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, livro coordenado pela Engenheira 

Paula Teles e lançado pelo Governo de Portugal, detinha o objetivo de desenhar a legislação 

em vigor, ajudando a descodificar as normas técnicas a aplicar. Em sequência das 

formações, no âmbito do Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de agosto, na tentativa de aumentar 

a sensibilização e o conhecimento dos técnicos portugueses. (Teles. 2009). 

Desde a elaboração deste guia, foram verificadas algumas alterações no quadro existente, 

nomeadamente na substituição de um grande número de edifícios, espaços e instalações que 

não cumprissem as condições mínimas de acessibilidade e que limitassem os cidadãos da 

fruição dos espaços. Ou seja, no fundo este novo Decreto-Lei veio definir as condições de 

acessibilidade a atender nos projetos e na construção de espaços e edifícios públicos, assim 

como em equipamentos coletivos, reforçando o facto destas normas se estenderem ao 

edificado habitacional (Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto). 

Este guia, tratava-se de um esforço de organização e conciliação de esforços entre diversas 

entidades públicas e privadas, envolvidas na área da promoção da acessibilidade universal. 

No mesmo documento, menciona-se que de forma a melhorar a qualidade de vida e promover 

a participação cívica e social de todos os cidadãos, deveria haver uma maior 

responsabilização e mobilização dos atores envolvidos, juntamente com a vontade política 

em transformar este setor, dotando-o de novos meios e instrumentos legais; promover a 

funcionalidade e a acessibilidade dos edifícios e espaços públicos; e garantir a autonomia e 

derrubar preconceitos, favorecendo e promovendo práticas inclusivas para todas as pessoas 

com ou sem deficiências, incapacidades e dificuldades e mobilidade (Teles. 2009). 

Note-se que a acessibilidade apresenta vantagens para todos os cidadãos, comunidades e 

Estados, pois possibilita o exercício absoluto da cidadania e a participação ativa nos domínios 

de atividade sociedade; proporciona ao maior número de cidadãos a viabilidade de viverem 

integrados numa comunidade em situação de igualdade de oportunidades; contribui para que 

os espaços e serviços ofereçam melhores condições de segurança e maior conforto; e ainda, 

promove uma vida mais autónoma e independente para todos os cidadãos (Teles. 2009). 
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 “Ser móvel é percorrer a nossa espantosa condição urbana, que é condição humana, porque 

o território, muito para além da sua vertente física, é uma imensa construção social. A cidade 

é, por excelência, o lugar onde o homem pode encontrar a sua maior e mais expressiva 

dimensão. É o lugar de exponenciais fontes de informação, múltiplas formas de comunicação, 

absoluta mobilidade, diversidade de culturas e formações, oportunidades de ofertas, infinitas 

possibilidades de relações sociais. Lugar de encontros, culturas, religiões, mas também 

memórias, ideias, atitudes, aprendizagens. Em suma, a polis é o lugar da própria democracia.” 

(Teles. 2009., p.15). 

O Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos, funcionou como um auxílio técnico para 

os profissionais encarregues pela elaboração do desenho do espaço público, de habitações, 

equipamentos coletivos entre outros na gestão urbanística municipal. Isocronicamente, 

pretendiam que fosse uma ferramenta útil na formação de técnicos na mesma área (Teles. 

2009). 

O Guia em questão, encontra-se organizado em duas partes, correspondendo a primeira a 

uma abordagem jurídica com anotações de análise comparativa e relacional sobre a exposição 

(articulado), e a segunda a uma decifração desenhada da legislação e comentários sobre a 

mesma, quadros temáticos para coordenar a informação dispersa na legislação, tornando a 

leitura mais rápida e clara de algumas matérias específicas. (Teles. 2009). 

De forma complementar à nova legislação, o Governo lançou, entre outros, o Plano de Ação 

para a Integração de Pessoas com Deficiências ou Incapacidade [PAIPDI], o Plano Nacional 

de Promoção de Acessibilidade [PNPA] e a segunda geração dos PNPA, mais conhecida por 

Programa R.A.M.P.A [Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade] (Jardim, 

M.P.R.P. 2014). 

 Plano de Ação para a Integração de Pessoas com Deficiências ou Incapacidade 

[PAIPDI] 

 PAIPDI, lançado pelo Governo Português em 2006, veio constituir um guia de medidas de 

ação e metas a serem atingidas entre 2006 e 2009, integrando vários departamentos 

governamentais. Entre essas medidas estava o abrangimento das questões do design universal 

no ensino universitário ou técnico, a elaboração de um Guião técnico de disseminação das 

acessibilidades em edifícios de habitação em reabilitação, mas também, a inclusão da 
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acessibilidade no planeamento, particularmente na elaboração, revisão ou alteração dos 

PDM, pretendendo alcançar a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade 

(Jardim, M.P.R.P. 2014). 

 Rede de Cidades e Vilas com Mobilidades para Todos [ICVM] 

Entre os anos de 2003 e 2007, a Associação Portuguesa de Planeadores do Território lançou 

aos municípios portugueses o desafio de criarem uma Rede de Cidades e Vilas com 

Mobilidade para Todos. O pretendido era a criação de um Plano de Promoção das 

Acessibilidades do Centro Cívico das Cidades, de forma a produzirem uma área-piloto livre 

de barreiras arquitetónicas (Teles. 2014)34.  

Na atualidade, existe cada vez mais a necessidade de adotar uma atitude devidamente 

planeada e sistematizada para fundamentar o desenvolvimento da Rede Nacional de Cidades 

e Vilas com Mobilidade para todos. Para tal, a primeira ação a desenvolver deverá ser a 

definição da área central, destacando a intervenção e tornando-a passível, rápida e menos 

custosa. De seguida, deverão ser definidos os tempos e as metas de avaliação das 

intervenções, sabendo quais as áreas livres de obstáculos na fase inicial e no decorrer da 

operação, tornando possível a programação das ações, a sua integração e articulação com as 

especialidades de intervenção (Teles. 2014)33. 

O Grande Atlas da Acessibilidade disponível em SIG35 para todos os locais alvos de 

Promoção da Acessibilidade, alia o mapeamento dos problemas e das soluções numa base de 

dados integrada. No decorrer dos últimos 100 anos, verificou-se uma grande transformação 

de mentalidades e de ações que vieram colaborar na integração dos cidadãos portadores de 

deficiências. “Por isso, este modelo pode resultar em interpretação e ajustamentos às 

realidades de outros países tendo em conta a idiossincrasia cultural dos seus povos e as 

especificidades das suas cidades. É por isso, um modelo de planeamento e de raciocínio 

lógico e integrado das tarefas.” (Teles, P. p.30. 2014)). Este modelo considera como peça 

fundamental a pessoa humana e os seus direitos fundamentais, partindo dela em direção à 

                                                           
34 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  

35 SIG- Sistemas de Informação Geográfica 
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emancipação gradual e sistematizada de territórios urbanos que ainda não permitem o 

usufruto dos mesmos (Teles. 2014)33. 

 Plano Nacional de Promoção de Acessibilidade [PNPA] 

O Plano Nacional de Promoção de Acessibilidade, aprovado pela Resolução de Ministros n.º 

9/2007, integra um conjunto ordenado e sistematizado de medidas que visam a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos e que se destinam à edificação de um sistema global coerente 

e homogéneo de acessibilidade, que fosse capaz de proporcionar às pessoas com mobilidade 

condicionada ou dificuldades sensoriais uma maior autonomia, promovesse a igualdade de 

oportunidades e a participação social, anulando os riscos de exclusão e discriminação. A 

promoção da acessibilidade poderá corresponder a uma oportunidade para inovar e promover 

a qualidade, sustentabilidade e a competitividade (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐

2010) PNPA). 

A definição dos princípios do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, surge a partir 

dos resultados dos inquéritos lançados em várias organizações e das necessidades a partir daí 

enumeradas que orientaram a sua elaboração para o período de 2007 a 2015. Esses princípios 

passavam pela igualdade de oportunidades, – onde todos os cidadãos devem ter acesso à 

habitação, transporte, cultura, recreio, saúde, educação e emprego – pela promoção de uma 

vida independente, – de modo a que os cidadãos exerçam a sua liberdade na tomada de 

decisões sobre a sua vida e participassem ativamente na vida em comunidade, – pelo 

conhecimento e influenciação das decisões politicas de forma direta e constante mas, 

também, pela sua integração na comunidade e participação ativa nos vários domínios da 

sociedade (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Este plano considerou dois horizontes temporais – o primeiro, de 2007 a 2010, com o 

objetivo de definir medidas e ações concretas e os seus promotores e de assinalar os seus 

prazos de concretização. Já o segundo, correspondia a ações previstas em função do ponto 

de situação da aplicação do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade para o período 

de 2011 a 2015, ainda que os objetivos pretendidos com a aplicação deste plano se 

enquadrassem em ambos, houve uma grande dificuldade em planificá-lo para um período 

superior a três ou quatro anos (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 
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Ainda que na atualidade persista o desconhecimento relativo às necessidades de 

acessibilidade das pessoas com necessidades especiais e a crença de que a eliminação de 

barreiras físicas apenas favorece os cidadãos com deficiências visuais ou motoras, têm 

vindo a ser divulgadas as vantagens da acessibilidade autónoma para pessoas com, ou sem 

deficiência (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Em Portugal, os estudos sobre a acessibilidade no meio urbano ainda têm uma oferta 

informativa bastante reduzida, exibindo apenas alguns estudos sobre os levantamentos das 

condições de acessibilidade em alguns municípios, sobre a acomodação dos resultados de 

estudos internacionais à realidade portuguesa e relativos à influência das barreiras 

arquitetónicas na discriminação de pessoas com deficiências (Relatório de Execução: Fase 

1 (2007‐ 2010) PNPA). 

No âmbito da participação cívica foi possível notar que o movimento associativo das pessoas 

com deficiências ajudou, de forma significativa, à progressiva eliminação das barreiras 

arquitetónicas, físicas e culturais. A supressão dessas barreiras tem vindo a constituir um 

verdadeiro desafio ao exercício dos direitos de cidadania, assim, importa sublinhar os vários 

avanços conseguidos através da intervenção das organizações não-governamentais 

direcionadas para o apoio aos cidadãos com deficiências, pois são reveladoras de um sentido 

pragmático que tem oferecido resultados concretos (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐

2010) PNPA). 

O Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, visando 

o maior conhecimento das condições de acessibilidade das pessoas com necessidades 

especiais, realizou inquéritos sobre o estado de implementação do Decreto-Lei n.º 123/1997. 

Contudo, a reduzida taxa de resposta aos mesmos impossibilitou a obtenção de grandes 

conclusões com base estatística, ainda que os resultados alcançados comprovassem a ideia 

de que poucas intervenções (que visassem a garantia das condições de acessibilidades) 

tivessem sido concretizadas no meio edificado anterior a 1997, tornando clara a necessidade 

de adaptar a legislação em vigor e dinamizar o sistema de controlo da sua aplicação. Este 

Secretariado realizou, ainda, um outro inquérito sobre os transportes adaptados no país, que 

revelou uma insuficiência considerável dos mesmos (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐

2010) PNPA). 



46 
 

Apesar dos resultados insatisfatórios da implementação do Decreto-Lei 123/1997, o Plano 

Nacional de Promoção de Acessibilidade teria  como principais áreas de intervenção o espaço 

público, os edifícios públicos e que recebem público, as habitações, os locais de trabalho e o 

acesso à informação e aos serviços eletrónicos; a acessibilidade nos transportes; a 

investigação e a cooperação internacional; a participação e a garantia da aplicação e o 

controlo da legislação. De seguida, apresentam-se as principais linhas e algumas medidas 

que auxiliam na compreensão do propósito deste tipo de plano (Relatório de Execução: Fase 

1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Linhas e medidas do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

 

 

 

 

Linha 1- 

Sensibilizar, 

Informar e Formar. 

Medida 1.1: A 

sensibilização da sociedade 

- Exigência e valorização da acessibilidade como um direito 

básico pelos cidadãos; 

- A Acessibilidade é responsabilidade de todos. 

 

 

Medida 1.2: Informação 

 

-Divulgar às entidades responsáveis pelo urbanismo, 

construção e transportes, as vantagens, importância e a 

obrigação de assegurar as condições de acessibilidade; 

-Notificar a população e as organizações não-governamentais 

sobre a legislação em vigor. 

Medida 1.3: Formação 

 

- Formação dos profissionais sobre a acessibilidade aos 

técnicos intervenientes nos sectores do urbanismo, construção, 

transportes, saúde e da segurança social. 

 

Linha 2- Assegurar 

a acessibilidade no 

espaço público e no 

meio edificado: 

 

 

Medida 2.1: Espaço 

público, edifício público e 

estabelecimentos que 

receberam público: 

 

-Devem garantir a sua acessibilidade, a dotação de 

atendimento ao público e a posse de sistemas de informação 

adequados a todos os utentes (informação sonora e visual); 

-Necessitam de estar providos com sistemas de segurança 

adequados a todos os utentes (sistemas de alarme, visual e 

sonoros). 

 

 

2.5: Acesso à informação e 

aos serviços eletrónicos: 

-Promoção da informação em suportes alternativos nos 

estabelecimentos de atendimento ao público; 

- Garantir a acessibilidade dos serviços públicos a pessoas com 

deficiências visuais e auditivas; 

-Promoção da acessibilidade às interfaces dos ATM, 

quiosques e à rede pública de espaços de internet por pessoas 

com deficiências visuais e auditivas ou por utilizadores de 

cadeiras de rodas; 

Linha 3- Promoção 

da acessibilidade 

nos transportes: 

 

Nesta linha, incluem-se os transportes em veículos individuais adaptados, autocarros, táxi, 

transportes especiais porta-a-porta, metropolitano, ferroviário, fluvial e aéreo. 

Linha 4- Apoio à 

investigação e à 

cooperação 

internacional: 

-Promoção do desenvolvimento da investigação da acessibilidade no que respeita a soluções 

técnicas e estratégias e metodologias de trabalho…; 

-Fomento ao desenvolvimento à escala internacional de experiências, casos de sucesso e boas 

práticas. 

Linha 5- Fomentar 

a participação: 

 

-Promoção de parcerias para a acessibilidade à escala local ou supramunicipal; 

-Aumentar a participação das ONG’s em processos do planeamento e na conceção dos 

programas municipais de promoção da acessibilidade, ou mesmo, nos planos de urbanização. 

Linha 6- Garantia 

de aplicação e de 

controlo: 

 

-Assegurar o cumprimento das normas técnicas e garantir a acessibilidade das pessoas com 

mobilidade condicionada a habitações, espaço e edifícios públicos e via pública. 

-Caso a legislação se altere, deverão ser avaliadas as condições dos espaços públicos e 

equipamentos de uso coletivo, que possam causar dificuldade ou impossibilidade de 

utilização por parte de todos os cidadãos. 

Tabela 6- Linhas e medidas do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

Ao Instituto Nacional para a Reabilitação [INR, I.P.], cabia a função de acompanhar e 

monitorizar a elaboração do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade. Posto isto, o 
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INR, I.P. terá desenvolvido algumas iniciativas, como a divulgação do plano, o planeamento 

e a coordenação das ações pelas quais responde de forma direta, a promoção de ações de 

sensibilização e acompanhamento no processo de implementação do plano, assim como, a 

criação das seguintes instituições (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA): 

 Grupo Interdepartamental de Acompanhamento (GIA), integrando o INR, I.P.;  

 Instituto do Emprego e Reabilitação Urbana, I.P.;  

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.;  

 Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.;  

 Direcção‐ Geral das Atividades Económicas e Turismo de Portugal, I.P.;  

 Grupo de Acompanhamento do PNPA, integrado por técnicos do Gabinete de 

Investigação e Desenvolvimento (GID) do INR, I.P.; 

Após a elaboração das fichas para recolha de informações e do seu posterior encaminhamento 

aos integrantes do GIA, ocorreu uma reunião do mesmo grupo, onde se deu a aprovação do 

relatório de execução do primeiro período do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

(2007-2010), que se traduziu numa representação clara das forças e fragilidades relativas a 

este período, tornando um pouco mais simples o processo de avaliação das opções e de 

ajustamento das mesmas para o período seguinte do Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Na fase de acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, 

aquando da formação do grupo de entidades a serem consultadas, foram identificadas as 

entidades responsáveis pela concretização das mais diversas medidas e ações e os Ministérios 

que abrigavam as diferentes áreas de intervenção. Esse grupo, integrava os representantes 

dos diferentes Ministérios que intervinham nas medidas e ações planeadas, por esse motivo, 

estes foram considerados os representantes mais apropriados nas várias áreas de avaliação 

(Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Foram efetuados contactos e partilhas de informação junto às entidades responsáveis e gerada 

uma ficha-tipo de recolha e sistematização como forma de modelo de monitorização, pelo 

INR, I.P., que integra instrumentos de consulta e recolha de informação (Relatório de 

Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 
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Essa ficha-tipo de recolha de informação foi enviada em julho de 2010, a todas as entidades 

mencionadas para a auscultação/monitorização de todas as medidas do PNPA, com o intuito 

que fosse devolvida até setembro do mesmo ano. Contudo, o número de respostas recebidas 

até esse mês foi reduzido, compelindo ao envio de uma nova para devolver até ao final do 

mês de novembro de 2010 (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Aquando da elaboração do relatório de avaliação referente ao primeiro período e da 

preparação do segundo período deste plano, decidiu-se que o novo período teria como base 

todos os contributos obtidos até àquele momento. Assim, o primeiro esboço do relatório teria 

sido enviado a todos os parceiros do GIA e o seu conteúdo apresentado e discutido numa 

reunião na sede do INR, IP, em 2011. Nessa reunião, os elementos envolvidos passaram a 

reconhecer a necessidade de complementar os dados desse relatório com a informação 

atualizada (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Na origem do relatório referente ao primeiro período de implementação do Plano Nacional 

de Promoção da Acessibilidade estava a intenção de avaliar o estado de execução das ações 

– classificando-as como “Executadas”, “Não-Executadas” ou “Parcialmente Executadas” – 

e de averiguar as dificuldades e os obstáculos com que se depararam na execução de uma 

determinada ação, identificando os fatores a simplificar no prosseguimento dessa ação ou 

medida (Relatório de Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

Na implementação do primeiro período do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

obtiveram-se resultados bastante interessantes como o desenvolvimento de várias ações de 

sensibilização e formação, incluindo a apresentação do Guia da Acessibilidade e Mobilidade 

para Todos, a sensibilização dos agentes autárquicos, a propagação de informação legislativa 

e técnica e, ainda, a constituição de balcões de atendimento público adequados às 

necessidades específica das pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência (Relatório de 

Execução: Fase 1 (2007‐ 2010) PNPA). 

 Segundo período do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

Através da implementação do primeiro período do Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade notados progressos de cariz estratégica e estrutural, quer pelas medidas de 

sensibilização, quer pela acessibilidade aos transportes. A integração de Portugal no 

Programa de Assistência Económica e Financeira não foi benéfica para a completa execução 
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de grande parte das medidas propostas, visto que existiam constrangimentos financeiros e 

uma limitada capacidade de dar resposta aos vários serviços e parceiros (RCM n.º 226. 2012). 

Em 2013, previa-se que a Lei Europeia da Acessibilidade entrasse em vigor, tendo em conta 

a estratégia europeia 2010-2020 para a acessibilidade na Europa, contudo, nesse ano 

aconselhava-se que o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade [PNPA] se adaptasse 

gradualmente no decurso de uma década. Não obstante, o Governo manteve como prioridade 

o desenvolvimento articulado do PNPA, firmando medidas transversais a vários domínios, 

que garantissem o acesso à participação ativa da totalidade dos cidadãos (RCM n.º 226. 

2012). 

No processo de definição dos objetivos a seguir no segundo período do PNPA, recorreram à 

análise do nível de implementação das medidas decorrentes do resultado do Relatório de 

Avaliação executado, das diretivas europeias e do estudo da anterior conjuntura social e 

económica no país. Assim sendo, existia a necessidade de continuar com a remoção de 

obstáculos e barreiras em equipamentos e infraestruturas de acesso público, mas também, de 

simplificar a mobilidade e a acessibilidade à informação; de promover a participação dos 

serviços de administração pública e de pessoas com deficiência, aumentando a qualidade de 

articulação e planeamento, assim como das políticas de acessibilidade; de robustecer as 

medidas de acompanhamento da execução e da apropriação das medidas da Estratégia 

Nacional para a Deficiência no sector da acessibilidade; por último, consideraram necessário 

reforçar a qualificação dos atores que se reconheciam como interlocutores para a conservação 

e preservação das áreas de sensibilização (RCM n.º 226. 2012). 

Neste segundo período, as medidas de Promoção, Informação e Formação, – correspondentes 

à Linha 1 – foram importantes, ainda que existissem já existissem trabalhos realizados a 

vários níveis, pois o seu reforço e dinamização eram essenciais para prosseguimento da 

acessibilidade mais concreta, com execução obrigatória e necessária, considerando as 

exigências do direito, demografia, economia e do bem-estar social (RCM n.º 226. 2012). 

Através experiência obtida pela implementação do primeiro período do plano, tornava-se 

necessária a monitorização mais efetiva do PNPA. Para tal, essa devia ter por base o 

acompanhamento permanente, através de um organismo da Administração Pública Central, 

que devia promover uma melhor definição de acessibilidade (RCM n.º 226. 2012).  
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O conselho de Ministros, através da conclusão da conclusão da segunda fase de promoção da 

acessibilidade, – colocando a legislação nacional em concordância com a europeia no que 

respeita às determinações da U.E. e da Convenção das Nações Unidas relativamente os 

Direitos das Pessoas com Deficiência – resolve aprovar o segundo período do PNPA 2012-

2020; constituiu uma comissão com um representante de cada entidade envolvida nas ações 

do PNPA, responsável por recolher, sistematizar e analisar o grau de implementação das 

medidas e ações e lançar propostas de adequação das mesmas, estipulando que os 

representantes das entidades envolvidas não deveriam auferir de qualquer remuneração 

adicional; determinou que a anterior é coordenada pelo representante do INR, I.P., 

competindo-lhes o acompanhamento, monitorização, divulgação e dinamização das medidas 

apresentadas no PNPA; estabeleceu que, às entidades responsáveis pela execução das ações 

do segundo período do PNPA, cabe assumir os custos da mesma, compelindo-as a enviar e a 

analisar com o INR, I.P. a informação para avaliação do grau de aplicação das ações da sua 

competência; declarou-se que o INR, I.P. ficaria incumbido de apresentar ao membro do 

governo com conhecimentos no âmbito da deficiência, no fim de cada ano civil, um relatório 

relativo ao cumprimento das medidas estabelecidas no PNPA, salvo os relatórios intercalares 

necessários para a sua execução; resolveu impor ao INR, I.P. a elaboração de um relatório –

até ao final do segundo semestre de 2015 – sobre o cumprimento das medidas e dos objetivos 

do PNPA e ainda, a respeito da apresentação de propostas de revisão ou recalendarização 

visando o seu cumprimento na integra; revogar a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º9/2007; por fim, definir que a resolução exibida entraria em vigor no dia a seguir ao da 

sua publicação. (RCM n.º 226. 2012)  

A acessibilidade foi considerada fundamental para a definição da “Estratégia da União 

Europeia para a Deficiência 2010-2020", que tem como objetivo a supressão das barreiras na 

europa até 2020, para a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, reconhecida pelo estado português em 2009, e para a criação da Estratégia 

Nacional para a Deficiência 2011-2013, reconhecida pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 97/2010 (RCM n.º 226. 2012. e EUR-Lex. 201036).  

                                                           
36 EUR-Lex. (2010). Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões: Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: Compromisso renovado a favor de 



51 
 

No âmbito municipal, em 2008 surgiram os “Planos de Promoção da Acessibilidade”, 

contando com a participação de trinta municípios. Estes planos, pretendiam a identificação 

dos problemas existentes nos municípios relativamente às condições de acessibilidade e à 

presença do design inclusivo, e o favorecimento dos cidadãos portadores de deficiência ou 

mobilidade reduzida. Após a concretização da primeira fase, em 2010 manifestou-se a 

vontade de integrar novos municípios, definindo-se a segunda geração dos Planos de 

Promoção da Acessibilidade, com a participação de Programas Nacionais de Financiamento, 

como o Regime de Apoio aos Municípios Para a Acessibilidade [R.A.M.P.A] (Jardim, 

M.P.R.P. 2014. e Teles. 201437).  

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2014, 23 de dezembro 

Em 2014, a Assembleia da República sugeria ao Governo português que fiscalizasse de forma 

eficaz o cumprimento das normas dispostas no Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, e que, 

se necessário, aplicasse medidas sancionatórias mais pesadas de modo a minimizar a 

presença de barreiras arquitetónicas. Com a publicação desta Resolução de Conselho de 

Ministros pretendia-se que os direitos das pessoas com deficiência fossem cumpridos, 

proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida.    

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 103/2014, 23 de dezembro 

Esta resolução, teve como principal objetivo a eliminação de barreiras arquitetónicas, 

garantindo que todos os cidadãos tivessem acesso às mesmas condições de acessibilidade e 

mobilidade.  

Nesta publicação ficou bem assente a necessidade de proceder ao levantamento das barreiras 

existentes nos edifícios de serviços públicos à escala nacional, de criar uma estratégia de ação 

com a participação das autarquias, associações e dos cidadãos, definindo os objetivos a curto, 

médio e longo prazo a serem atingidos para a eliminação das barreiras presentes no território 

nacional. 

                                                           
uma Europa sem barreiras. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636>. 

37 Teles. (2014). Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade- Programa RAMPA. Município de Pombal. Fase III- 

Versão Final do Plano. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  
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 Resolução de Conselho de Ministros n.º 111/2017, 6 de julho 

Ao publicar esta resolução, o Governo pretendeu formar uma campanha nacional de 

sensibilização para o cumprimento das normas da acessibilidade. Para tal, procurou envolver 

a Administração Pública no sentido de criar uma política nacional que promovesse os direitos 

das pessoas com deficiência. 

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 125/2017, 4 de outubro 

Este documento teve como principal propósito a alteração do “regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais” 

(Decreto-Lei n.º 125/2017, 4 de outubro). 

A divulgação desta Resolução de Conselho de Ministros marcou os primeiros dez anos desde 

a publicação do Decreto-Lei nº 163/2006. Não obstante da falta de dados que permitam uma 

análise mais rigorosa dos resultados que se foram obtendo ao longo dos anos, é possível 

afirmar que, hoje, Portugal está um país mais acessível.  
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3. Estudo de caso: o planeamento da promoção da acessibilidade 

(RAMPA) aplicado à Cidade de Valbom, Gondomar. 
 

3.1. Âmbito: 

 

Numa tentativa de explicar o que levou ao desenvolvimento dos Planos de Promoção da 

Acessibilidade, é necessário proferir o que esteve na origem da criação dos mesmos. Desta 

forma, importa referir que a União Europeia declarou o ano de 2003, como o Ano Europeu 

das Pessoas com Deficiência, reforçando a necessidade de tornar as cidades mais acessíveis. 

Daí em diante, tanto na Europa como em Portugal, afirmava-se a necessidade de repensar a 

acessibilidade nas cidades, tendo em consideração a legislação, a necessidade de adotar uma 

atitude mais estratégica e de agir forma planeada (Teles. 2014)38.  

Portugal, apesar de apenas ter iniciado formalmente a legislação sobre a acessibilidade em 

1997 apenas a veio a aplicar anos mais tarde. Após a proposta de criação de uma Rede de 

Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos começam a ser elaborados Planos de Promoção 

das Acessibilidades para os centros cívicos das cidades, procurando libertá-los de barreiras 

arquitetónicas. Através da aplicação deste plano foi possível, apenas em 3 anos, tornar um 

terço dos centros cívicos das cidades portuguesas mais acessíveis (Teles, 2014)38. 

Mais tarde, o Governo Nacional reconhecia a relevância da Rede Nacional de Cidades e Vilas 

com Mobilidade para Todos e cria, no âmbito das politicas europeias, a primeira geração do 

“Plano de Promoção da Acessibilidade” (2008-2010) que alcançou elevadas taxas de 

execução e de sucesso, tendo sido esse, um dos motivos para a criação de uma nova geração 

de Planos de Promoção de Acessibilidade, também conhecidos como Regime de Apoio aos 

Municípios para a Acessibilidade ou RAMPA (Teles, 2014) 38. 

Com a implementação da segunda geração dos Planos de Promoção da Acessibilidade (2010-

2013), voltam a ser obtidos resultados bastante positivos, fazendo com que os municípios 

aderissem em massa. Através da execução destes planos, os municípios encontravam-se 

                                                           
38 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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munidos de orientações específicas para tornarem os seus territórios de melhores condições 

de acessibilidade. Para que estes planos fossem exequíveis, foi necessário realizar 

levantamentos de barreiras arquitetónicas e urbanísticas nos respetivos municípios, 

relativamente a cinco áreas temáticas: Espaço Público, Edificado, Transportes, 

Infoacessibilidade e Comunicação. Após o levantamento das barreiras, procederam à sua 

análise, tentativa de resolução e à definição de orçamentos e de ações prioritárias, ao 

envolvimento de atores e à integração de agentes, concebendo modelos temáticos de 

governança e promovendo a participação pública (Teles, 2014)39. 

Estes planos foram considerados inovadores pelo seu caráter estratégico e pela sua eficiência 

a remover barreiras arquitetónicas e urbanísticas, mas também, porque abrangeram as 

populações, as associações e os munícipes, tendo gerado uma nova cultura de acessibilidade 

e mobilidade para todos (Teles, 2014)39.  

Então, no seguimento dos excelentes resultados obtidos através da implementação dos Planos 

de Promoção de Acessibilidade, surge a intenção de aplicar a metodologia utilizada na 

elaboração destes planos à cidade de Valbom, localizada no concelho de Gondomar. 

3.2. Objetivos 

Em Portugal, ainda persiste muito trabalho a ser desenvolvido ao nível municipal sobre a 

acessibilidade, no entanto, o seu desenvolvimento apenas será alcançado se se agir em 

concordância com as maiores necessidades e prioridades dos utilizadores, sendo que para tal 

aconteça é necessário que se desenvolvam ações que incluam e sensibilizem a população, e 

que, ao mesmo tempo, promovam a participação pública. Note-se que durante a elaboração 

dos Planos de Promoção da Acessibilidade deve ser adotado um pensamento de cariz 

estratégico, evitando medidas avulso (Teles. 2014)40.  

                                                           
39 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 
Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  

40 Teles. (2014). Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade- Programa RAMPA. Município de Pombal. Fase III- 
Versão Final do Plano. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  
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Os Planos de Promoção da Acessibilidade enfrentam ainda desafios como a alteração de 

mentalidades, a educação dos cidadãos e a perceção do espaço público e privado como um 

espaço integrador (Teles. 2014)41.  

A identificação da população envelhecida ou incapacitada torna-se essencial para a resolução 

dos problemas arquitetónicos e urbanísticos, assim como para a articulação das necessidades 

especiais das pessoas com mobilidade condicionada, sendo fundamental o envolvimento das 

entidades locais (Teles. 2014)42. 

De um modo geral, este tipo de planos objetiva a sensibilização, a informação e a formação 

da população, a garantia da acessibilidade no espaço público e no meio edificado, a promoção 

da acessibilidade nos transportes, o apoio à investigação e à cooperação internacional através 

da criação de medidas de correção gerais para as aplicar sobre as barreiras arquitetónicas e 

urbanísticas à escala municipal e a garantia de aplicação e controlo do plano (Centro de 

Reabilitação Profissional de Gaia. 201043; e Teles, 201442).  

Neste sentido, os objetivos a serem atingidos pela elaboração deste estudo de caso passam 

pela aplicação de uma metodologia similar à utilizada na elaboração dos Planos de Promoção 

de Acessibilidade à cidade de Valbom realizando, para tal, um diagnóstico das condições de 

acessibilidade do espaço público e um diagnóstico físico e social do território, de modo a 

indicar quais as possíveis soluções a serem aplicadas na cidade de Valbom relativamente à 

questão da mobilidade suave. 

3.3. Metodologia 

A metodologia utilizada na elaboração dos Planos de Promoção da Acessibilidade teve como 

objetivos principais a inclusão de Todas as pessoas na vida urbana e a promoção da maior 

qualidade de vida, por esse motivo, consistiu no entrelace de informação recolhida através 

do diagnóstico arquitetónico e urbanístico do território com a do diagnostico físico e social 

                                                           
41 Teles. (2014). Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade- Programa RAMPA. Município de Pombal. Fase III- 

Versão Final do Plano. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  

42 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
43 Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. (2010). Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade. Disponível em: 
<http://www.crpg.pt/estudosProjectos/temasreferencia/acessibilidades/Paginas/Planonacional.aspx>. 
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de um determinado município, no que se refere às necessidades de acessibilidade para todos 

(Teles, 2013; 201442; 201444 e 201645).  

Na produção destes planos, foi adotada uma postura interdisciplinar a diferentes escalas, de 

modo a atingir os objetivos definidos no Decreto-lei 163/2006 de 8 de agosto. Assim, a 

metodologia aplicada foi simples e eficaz, permitindo agir de forma sistematizada e 

possibilitando a monitorização de todas as fases e ações do plano Teles, 201446; 201447 e 

201648).  

Por conseguinte, a metodologia estratégia proposta baseou-se em quatro pilares 

fundamentais: o da Governança, da Participação, do Conhecimento e a Sensibilização e nos 

Estudos. A metodologia assentava sobre cinco áreas temáticas, conforme referido no ponto 

3.1. Assim sendo, caberia às entidades que propuseram a elaboração destes planos, a seleção 

das temáticas a serem priorizadas (Teles. 201447 e 201648).  

Este plano era composto por cinco áreas-chave para a acessibilidade para todos (Anexos II e 

III), incidindo sobre a acessibilidade e o design inclusivo, a supressão de barreiras, a 

implementação de medidas de correção específicas para as diferentes áreas de estudo, as 

prioridades de execução, mas também, sobre a estimativa orçamental para as intervenções 

sugeridas. O pretendido seria desenvolver as áreas chave de modo a delinear orientações 

estratégicas prioritárias que fossem essenciais para o território, procurando acabar com as 

intervenções isoladas e potenciar o desenvolvimento da acessibilidade para todos (Teles, 

2014)49.  

                                                           
44 Teles. (2014). Plano Local de Promoção da Acessibilidade – Loures Acessível. Fase III: Diagnóstico Loures Acessível. 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 

45 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 
Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 

 
46 Teles. (2014). Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade- Programa RAMPA. Município de Pombal. Fase III- 

Versão Final do Plano. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
47 Teles. (2014). Plano Local de Promoção da Acessibilidade – Loures Acessível. Fase III: Diagnóstico Loures Acessível. 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
48 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 

Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
49 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  
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É necessário salientar a importância dos Sistemas de Informação Geográfica na representação 

dos estudos executados, visto que estes auxiliam na tomada de decisões, oferecendo uma 

melhor perspetiva sobre os custos envolvidos nas operações (Teles. 201447 e 201648).  

Para a aplicação da metodologia utilizada na elaboração dos Planos de Promoção de 

Acessibilidade à cidade de Valbom, recorreu-se em primeiro lugar à pesquisa bibliográfica 

sobre todas as temáticas que se relacionam com os princípios destes planos (acessibilidade, 

mobilidade, desenho urbano, urbanismo, arquitetura inclusiva e design universal), de seguida 

foi realizada uma pesquisa sobre a legislação existente sobre a acessibilidade (desde 1997 à 

atualidade), consultando-se o Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos que veio 

auxiliar o processo de compreensão da origem e da supressão de barreiras. Após o processo 

de enquadramento teórico e conceptual procedeu-se ao levantamento das barreiras 

arquitetónicas e urbanísticas na área temática do espaço público, com base no estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto. De seguida, foram analisadas as informações 

recolhidas através do levantamento realizado e, através das mesmas, realizado um relatório 

relativo ao diagnóstico arquitetónico e urbanístico, que viria a ser cruzado com o relatório de 

diagnostico físico e social de Gondomar. Para uma melhor compreensão dos resultados 

obtidos através da aplicação desta metodologia foram desenvolvidas bases cartográficas 

relativas ao levantamento urbanístico e arquitetónico de Valbom. Por fim, e com base nos 

resultados obtidos, foram indicadas algumas possíveis soluções para os problemas 

encontrados ao nível da acessibilidade e da mobilidade suave em Valbom. 

3.4. Estágio como experiência 

O estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 

Território, iniciou-se no dia 1 de outubro de 2018 e terminou a 15 de fevereiro de 2019, 

ocupando um total de 768 horas. Este estágio foi realizado na empresa Mobilidade e 

Planeamento do Território®, Lda (mpt®) sobre a supervisão do Dr. Jorge Gorito na empresa 

e a orientação do Prof. Dr. José Alberto Rio Fernandes, da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

Ao realizar este estágio pretendia-se que conhecesse melhor a metodologia utilizada no 

desenvolvimento dos Planos de Promoção da Acessibilidade, de modo a que pudesse aplicá-
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la à cidade de Valbom, designadamente na sua dimensão de diagnóstico das condições de 

acessibilidade e mobilidade. 

A empresa Mobilidade e Planeamento do Território®, lda. é uma empresa fundada em 

outubro de 2004 pela Engenheira Paula Teles, com o nome de Mobilidade Paula Teles 

Unipessoal, Lda (Teles, 2018).  

A mpt® é uma empresa de planeamento e gestão da mobilidade que tem como objetivo 

principal a criação de territórios de qualidade considerando especialmente a valorização de 

ambientes urbanos. Assim, procura melhorar a qualidade de vida da população e a sua relação 

com os lugares, integrando, para isso, estratégias de desenvolvimento urbano, a ecologia 

urbana, o desenho de cidades contemporâneas, o planeamento urbano e a arquitetura 

paisagística (Teles, 2018). 

Os projetos desenvolvidos por esta empresa tendem a integrar vários projetos em apenas um 

projeto, realizando estudos, planos e projetos integrando o tráfego, os transportes e a 

mobilidade urbana, com inclusão e promoção das acessibilidades, assim como o desenho 

universal (Teles, 2018). 

A mpt® tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, diferentes tipos de planos, 

designadamente planos de mobilidade urbana sustentável e planos municipais de 

acessibilidade e mobilidade para todos, tornando-se na empresa líder a nível nacional para 

este tipo de projetos. A promoção da mobilidade suave tem sido, também, um aspeto 

desenvolvido pela empresa, procurando integrar os transportes públicos com as deslocações 

a pé e de bicicleta (Teles, 2018). 

No contexto de estágio tive a oportunidade de ver em primeira mão como funciona o processo 

de planeamento das cidades, compreendendo a importância da interdisciplinaridade e do 

trabalho em equipa. Apesar de não ter trabalhado diretamente com eles na elaboração de um 

projeto ou plano, a minha experiência como estagiária foi bastante positiva, pois adotei uma 

nova perspetiva sobre o planeamento urbano, com maior consideração pelas pessoas.   

 

3.5. O território físico e social  
 

A acessibilidade é considerada atualmente um elemento fundamental para o desenvolvimento 

urbano. Assim sendo, a concretização dos objetivos propostos traduz-se no desenvolvimento 

urbano, no reforço do equilíbrio da rede urbana do município e no aumento da coesão 
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territorial através da promoção da igualdade no acesso a infraestruturas, bens e serviços para 

todos os cidadãos (Teles. 201650).  

Desta forma, no seguinte ponto aborda-se a temática da ocupação territorial no concelho de 

Gondomar, relativamente às suas componentes físicas e demográficas, recorrendo a dados 

oficiais e indicadores estatísticos (INE51 e Pordata52), assim como a cartografia relevante para 

esta temática. 

 

3.5.1. Enquadramento geográfico e áreas de intervenção prioritária 

A área de estudo selecionada encontra-se situada na cidade de Valbom, pertencente à União 

de Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim. O concelho de Gondomar, é 

abrangido pela bacia hidrográfica do rio Douro e enquadra-se no Parque das Serras do Porto. 

Este mesmo concelho localiza-se na Região Norte (NUT II), integrando a Área Metropolitana 

do Porto (NUT III) (Anexo IV). 

Gondomar possui uma área de cerca de 132 km², correspondendo a 6,46% da Área 

Metropolitana do Porto e a 0,61% da Região Norte e tem como principais limites a nordeste 

o concelho de Valongo e Paredes, a noroeste o da Maia, a sul os de Arouca e Santa Maria da 

Feira, a sudeste os de Penafiel e Castelo de Paiva e a sudoeste o concelho de Vila Nova de 

Gaia e a oeste o concelho do Porto (Anexo V) (Portal AMP)53.  

Em 2017, este concelho continha 165 685 habitantes que se distribuíam, após a reforma 

administrativa de 2013, em sete freguesias, sendo elas Baguim do Monte, Lomba, Rio Tinto, 

União de Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, União de Freguesias de Foz do Sousa 

e Covelo, União de Freguesias de Melres e Medas e pela União de Freguesias de Gondomar 

(S. Cosme), Valbom e Jovim. Este concelho em 2017 tinha uma densidade populacional de 

1 267 hab./km² (Sociedade Portuguesa de Inovação. 2018). 

                                                           
50 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 
Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 

51 Instituto Nacional de Estatística. Disponível em: <https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main>. 
52 Pordata: Base de dados Portugal Contemporâneo. Disponível em: <https://www.pordata.pt/>. 
53 A AMP e os seus Municípios: Gondomar. Portal da Área Metropolitana do Porto. Disponível em: 

<http://portal.amp.pt/pt/4/municipios/gondomar/#FOCO_4>. 
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Gondomar apresenta uma morfologia urbana peculiar, exibindo duas unidades territoriais 

distintas, que apesar de se diferenciarem pelas suas condições fisiográficas e pela influência 

exercida pelos concelhos envolventes, agem em complementaridade. Estas unidades 

territoriais são denominadas de Alto e Baixo concelho (GIPP- Gestão Integrada de Projetos 

e Planeamento. 2006.  p.3). 

O Alto concelho, como o próprio nome indica, corresponde à zona mais declivosa do 

município e diz respeito à unidade territorial com maior valor paisagístico e ecológico. Esta 

unidade tem um caráter mais rural e acomoda as antigas freguesias da Lomba, Melres, Foz 

do Sousa, Covelo e Jovim. Por outro lado, o Baixo concelho corresponde à parte do território 

mais urbana, onde a topografia é menos acentuada e onde há uma maior densidade 

populacional pela sua proximidade, em particular, ao concelho do Porto, absorvendo deste o 

fluxo de pessoas e de serviços urbanos. A unidade territorial do Baixo concelho compreende 

as antigas freguesias de Baguim do Monte, Fânzeres, Gondomar (S. Cosme), Medas, S. Pedro 

da Cova, Rio Tinto e Valbom. (GIPP- Gestão Integrada de Projetos e Planeamento. 2006.  

p.3). 

O município de Gondomar, devido à sua posição geográfica privilegiada, ao seu património 

etnográfico singular, à presença de elementos ecológicos importantes, à sua integração no 

Parque das Serras do Porto, à sua relação de interdependência e complementaridade com 

outros municípios, à sua afirmação como a capital portuguesa da ourivesaria pelas obras em 

filigrana, à sua contribuição significativa para o volume de negócios em estabelecimentos, 

nomeadamente nos de comércio por grosso e a retalho e na reparação de veículos automóveis 

e motociclos, e ainda, pela sua oferta de acessibilidades rodoviárias, faz com que este 

município se afirme quer no núcleo da Área Metropolitana do Porto, quer a na Região 

Norte.(Sociedade Portuguesa de Inovação. 2018.; Portal AMP54; e Câmara Municipal de 

Gondomar. 2016). 

Tendo em consideração as potencialidades deste município, a área considerada mais 

adequada para o estudo da acessibilidade é a do núcleo mais antigo da cidade de Valbom, 

onde praticamente nada foi feito para modernizar e adequar o espaço público às atuais 

                                                           
54 A AMP e os seus Municípios: Gondomar. Portal da Área Metropolitana do Porto. Disponível em: 

<http://portal.amp.pt/pt/4/municipios/gondomar/#FOCO_4>. 
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necessidades da população. Esta área abrange 1,37 km2 e corresponde a cerca de 36% da 

cidade de Valbom. 

Assim sendo, a área diagnosticada tem como limites as frentes urbanas da antiga Estrada 

Nacional 209, desde a Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa à Rua Novais da Cunha, 

abrangendo os núcleos residenciais localizados a sul do Largo da Fonte Pedrinha em direção 

à Rua Vasco da Gama e a Nordeste em direção à Rua da Escola Dramática, como também, 

os núcleos residenciais que se estendem ao longo das Ruas da Escola Dramática e de José 

Marques Pinto em direção à Rua Senhor do Miradouro, passando pela Rua Marques Leitão. 

Esta área abrange, ainda, os núcleos residenciais localizados a sul da Rua do Senhor do 

Padrão até à Igreja Paroquial de Valbom, incluindo a Avenida Miguel Bombarda. Note-se 

que a área em diagnostico é composta pelas principais vias de entrada e saída da cidade e 

pelos arruamentos que permitem que a população aceda aos vários equipamentos, serviços e 

bens disponíveis na mesma. 

O diagnóstico realizado parte do princípio que o espaço público da cidade de Valbom deve 

ser dotado de uma rede de percursos pedonais acessíveis a Todas as pessoas, onde estas 

podem circular de forma segura e confortável e ainda usufruir do mobiliário urbano presente 

nos mesmos. Posto isto, na fase de delimitação da área a estudar, foram tidos em consideração 

os equipamentos de culturais, religiosos, de desporto e lazer, escolares, de saúde e de 

comércio, de segurança pública e Proteção e de administração pública (Anexo VI). 

3.5.2 Dinâmicas demográficas  

Segundo os dados recolhidos em 2001 pelo Instituto Nacional de Estatística, existiam 

164 333 habitantes em Gondomar. No período censitário seguinte, em 2011, o número de 

habitantes deste concelho terá subido para as 168 266 pessoas, tendo correspondido a um 

aumento populacional de 2,4%, refletindo-se no acréscimo de 3933 pessoas. De 2011 a 2017, 

contrariamente ao que teria acontecido na década anterior, terá sido registado um decréscimo 

populacional de 1,5%, correspondendo à redução de 2 581 habitantes no concelho. Por 

conseguinte, foram apenas contabilizados 165 685 residentes, no ano de 2017, em 

Gondomar. 

Conforme demonstrado na Tabela 7, entre o período de 2001 a 2011, a Região Norte (NUT 

II), contraiu um crescimento demográfico de 0,1%, significativamente reduzido quando 
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comparado com o aumento demográfico observado na Área Metropolitana do Porto (NUT 

III), de 1,6%. Para o período de 2011 e 2017, os dados apontavam para o decréscimo de 

população, quer na Região Norte, com perdas na ordem dos 3%, quer na Área Metropolitana 

do Porto, a rondar os 2,3%. 

Deste modo, é possível afirmar que a dinâmica populacional do concelho está sobre a 

influência da sua inserção na Área Metropolitana do Porto (AMP). Contrariamente a outros 

municípios da AMP, Gondomar não assistiu a crescimento populacional tão significativo no 

período de 2001-2011. A partir de 2011, tal como verificado na Região Norte e na Área 

Metropolitana do Porto, Gondomar parece seguir a tendência de perda populacional. 

As freguesias que contraíram um maior acréscimo populacional até 2011, foram as freguesias 

de Rio Tinto, Gondomar (S. Cosme) e Fânzeres. Por outro lado, as freguesias que registaram 

uma maior perda de população foram as de S. Pedro da Cova e Foz do Sousa (Gráfico 1). 

 

 

 

 

Tabela 7-Total da população residente e densidade populacional em 2001, 2011 e 2017 

Total da população residente em 2001, 2011 e 2017 

Área Geográfica 
População residente Densidade Populacional, (hab/km2) 

2001 2011 2017 2001 2011 2017 

Região Norte (NUT II) 3 687 293 3 689 682 3 580 390 173 173 168 

AMP (NUT III) 1 260 680 1 287 282 1 719 362 618 631 843 

Gondomar 164 333 168 266 165 685 1 257 1 287 1 267 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011. 

 

 Gráfico 1- População residente no concelho de Gondomar, por freguesia, em 2001 e 2011 
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Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

 

 

Relativamente à taxa de variação da população residente entre o período de 2001 a 2011, é 

possível notar a diferente capacidade de atração de cada uma das freguesias, sendo que a 

freguesia de Rio Tinto era a que possuía a taxa de variação mais elevada (6,4%), seguida por 

Gondomar (S. Cosme) com 5,2%, Fânzeres (5%), Valbom (2%), Baguim do Monte (1,1%) 

e por Jovim, com ganhos populacionais de 0,5%. Em contrapartida, terão sido registadas 

taxas de variação da população negativas nas freguesias de Foz do Sousa (-5,5%), Covelo (-

6,1%), Melres (-6,4%), S. Pedro da Cova (-8,5%), Medas (-9,5%) e em Lomba (-12,1%). 
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Tabela 8- População residente no concelho de Gondomar nos anos de 1991, 2001 e 2011. 

População residente no concelho de Gondomar nos anos de 1991, 2001 e 2011 

Freguesias 
Anos 

1991 2001 2011 

Covelo 1695 1 755 1 647 

Fânzeres 17126 22 007 23 108 

Foz do Sousa 6626 6 405 6 054 

Jovim 7163 7 112 7 146 

Lomba 1851 1 711 1 505 

Medas 2433 2 353 2 129 

Melres 3738 3 945 3 691 

Rio Tinto 40907 47 695 50 713 

Gondomar (São Cosme) 20622 25 717 27 047 

São Pedro da Cova 18023 17 324 16 478 

Valbom 13343 14 129 14 407 

Baguim do Monte (Rio Tinto) 9651 13 943 14 102 

Gondomar (concelho) 164 333 168 226 165 685 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991, 2001 e 2011. 

 

De acordo com a Tabela 8, a população residente em Gondomar terá crescido 2,31% entre o 

intervalo de 1991 a 2001, correspondendo ao acréscimo de 3 893 pessoas, obtendo em 2001, 

um total de 168 226 habitantes. No período seguinte, de 2001 a 2011, o concelho passaria a 

registar uma diminuição na ordem dos 1,5% no número de residentes. Assim, em 2011, 

Gondomar, contava com 165 685 habitantes. 

Apesar da redução populacional verificada em 2011, concelho de Gondomar dispunha de 

vários aspetos que o tornam atrativo enquanto concelho residencial, quer pela sua inclusão 

na Área Metropolitana do Porto, quer pela disponibilidade de acessibilidades rodoviárias que 

possibilitam a ligação rápida às principais centralidades metropolitanas, quer pela presença 

de equipamentos e serviços pertinentes, ou ainda, pelo seu valor identitário (GIPP- Gestão 

Integrada de Projetos e Planeamento. 2006. p.3). 
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Tabela 9- Densidade populacional por freguesia em Gondomar nos anos de 1991, 2001 e 2011. 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991,2001 e 2011. 

 

Na Tabela 9, referente à densidade populacional por freguesia de 1991 a 2011, verifica-se 

uma forte discrepância entre o número de habitantes por quilometro quadrado. As freguesias 

de Foz do Sousa, Jovim e Lomba, correspondentes ao Alto Concelho, terão vindo a sofrer 

durante esse período uma redução do número de habitantes por quilometro quadrado. Por 

outro lado, as freguesias pertencentes ao Baixo Concelho, como é o caso de Rio Tinto (5 512 

hab./km2) e Valbom (3 791 hab./km2), aumentaram a sua densidade populacional, ainda que 

em Rio Tinto esta aumentasse pela maior concentração de um volume significativo de 

residentes e em Valbom pela própria configuração física do território. 

Os motivos que levam o Baixo Concelho a apresentar uma maior densidade populacional 

prendem-se com a densidade e qualidade das suas redes e infraestruturas de transporte, com 

a maior concentração das atividades económicas, mas também pela sua maior oferta de 

emprego (Sociedade Portuguesa de Inovação. 2018). 

Densidade populacional por freguesia do concelho de Gondomar 

Freguesias 
População residente 

Área (km2) 
Densidade populacional 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Covelo 1 695 1 755 1 647 11,2 151 157 147 

Fânzeres 17 126 22 007 23 108 8 2 141 2 751 2 889 

Foz do Sousa 6 626 6 405 6 054 19,1 347 335 317 

Jovim 7 163 7 112 7 146 7,2 995 988 993 

Lomba 1 851 1 711 1 505 13,6 136 126 111 

Medas 2 433 2 353 2 129 10,4 235 226 205 

Melres 3 738 3 945 3 691 17,4 215 227 212 

Rio Tinto 40 907 47 695 50 713 9,2 4 446 5 184 5 512 

Gondomar (São Cosme) 20 622 25 717 27 047 11,6 1 778 2 217 2 331 

São Pedro da Cova 18 023 17 324 16 478 13,7 1 316 1 265 1 203 

Valbom 13 343 14 129 14 407 3,8 3 511 3 718 3 791 

Baguim do Monte (Rio Tinto) 9 651 13 943 14 102 5,5 1 755 2 535 2 564 

Gondomar (concelho) 164 333 168 226 165 685 130,7 1 257 1 287 1 267 
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Os Anexos VII e VIII, representam a densidade populacional por freguesia e subsecção no 

concelho de Gondomar, onde é possível verificar uma forte discrepância nos valores, sendo 

que o mais elevado corresponde à freguesia de Rio Tinto (5 512 hab./km2), e o valor mais 

baixo de densidade populacional à freguesia da Lomba, com apenas 111 hab./km2. Assim 

sendo, é possível afirmar que estes valores representam as dinâmicas de expansão urbana que 

terão sido condicionadas pela disposição topográfica do concelho, visto que as freguesias 

pertencentes ao Alto Concelho correspondem a áreas de grande valor paisagístico e 

ecológico, ao contrário das do Baixo Concelho.  

Conforme o Anexo VIII, à escala da subsecção, a distribuição populacional em Gondomar 

poderá ter sido influenciada por fatores históricos, naturais ou humanos. Assim, a sua 

densidade populacional pode hipoteticamente estar relacionada com a capacidade que o 

concelho tem de oferecer bons níveis de mobilidade e acessibilidade, como também, de 

proporcionar boas condições habitacionais e uma variedade adequada de serviços.  

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 
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Gráfico 2- População residente no concelho de Gondomar por grupos etários 
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Quanto à estrutura etária da população de Gondomar, entre 2001 e 2011, conforme 

representado no Gráfico 2, verifica-se uma diminuição nas classes etárias dos 0-4 e dos 5-9 

anos em ambos os sexos. Dos 10 aos 40 anos, a pirâmide etária indica uma redução acentuada 

de população do sexo feminino, contrariamente ao que acontece com o sexo masculino. A 

partir dos 45 anos, este gráfico demonstra um claro aumento populacional, onde predomina 

o sexo feminino. 

Os gráficos 3 e 4, demonstram a distribuição populacional por grandes grupos etários nas 

freguesias do concelho de Gondomar, permitindo uma análise mais simples e completa das 

alterações populacionais por idade. Assim, é possível observar a diminuição da classe etária 

dos 0-14 anos em todas as freguesias entre os anos de 2001 e 2011, mas de forma mais 

acentuada na freguesia de Melres (-5%). 

Relativamente à classe dos 15-24 anos, também se virificou uma redução do número de 

residentes nas freguesias deste concelho, principalmente nas freguesias de Foz do Sousa, 

Lomba e Melres com perdas de 6%. 

A classe etária dos 25-65 anos, contrariamente às classes anteriores, registou um aumento 

populacional em todas as freguesias, embora com valores mais elevados nas freguesias de 

Covelo e Melres. Registaram-se ainda freguesias que mantiveram os valores de 2001, como 

é o caso das freguesias de Valbom, Baguim do Monte, Gondomar (São Cosme) e Rio Tinto. 

Quanto à população com 65 ou mais anos, regista-se um aumento progressivo desta classe 

etária em todas as freguesias do concelho, apresentando valores mais expressivos nas 

freguesias de Lomba, Medas e São Pedro da Cova.  

A classe etária dos 65 ou mais anos, corresponde a um dos grupos que requer mais atenção 

na criação deste tipo de planos, visto que estes devem ter em atenção as necessidades 

especiais que este grupo exige. 
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Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Gráfico 3-Estrutura etária da população residente no concelho de Gondomar, por freguesia em 2001 

Gráfico 4-Estrutura etária da população residente no concelho de Gondomar, por 

freguesia em 2011 
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O Anexo IX, referente à proporção de população com idade compreendida entre os 0 aos 4 

anos, em 2011, permite uma melhor perceção a população jovem por subsecção estatística. 

A importância desta classe etária para o estudo das condições de acessibilidade prende-se 

com a sua dificuldade de locomoção, sendo relevante perceber como esta se encontra 

distribuída pela área de estudo. 

É possível averiguar que são mais frequentes as subsecções estatísticas nas quais a proporção 

de residentes com idades compreendidas entre os 0 e os 4 anos é inferior a 2% ou entre os 3 

e os 4%, sendo que estas surgem um pouco por toda a área de estudo. 

Na área em estudo existia, em 2011, uma subsecção estatística na qual a proporção de 

residentes entre os 0 e os 4 anos supera os 10%, correspondendo às subsecções localizadas 

na Ribeira do Abade, Fonte Pedrinha e no Monte. 

O Anexo X, relativo à proporção de população com idade superior a 65 anos, em 2011, 

permite uma melhor perceção da proporção de população com idade superior a 65 anos, por 

subsecção estatística. Assim sendo, é possível apontar que as subsecções estatísticas que mais 

sobressaem correspondem à da proporção de 20-31%. Contudo na área em estudo persistia 

uma subsecção estatística com uma proporção de população idosa superior a 54%, localizada 

entre a Rua da Escola Dramática e a Rua de São João. 
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Tabela 10- Índice de envelhecimento da população residente, no concelho de Gondomar por freguesia 

Área Geográfica 

Índice de 

Envelhecimento 

2001 2011 

Portugal 102,2 127,8 

Gondomar 63,2 97,4 

Covelo 72 120,4 

Fânzeres 50,3 75,1 

Foz do Sousa 80,8 131,5 

Jovim 59,4 89,3 

Lomba 86,1 145,8 

Medas 63,7 127,2 

Melres 46,7 87 

Rio Tinto 74,1 105,8 

Gondomar (São Cosme) 61,6 93 

São Pedro da Cova 50,8 93,8 

Valbom 81,5 115,7 

Baguim do Monte (Rio 

Tinto) 
48,9 87,2 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

A análise da Tabela 10, permite comprovar que os valores referentes ao índice de 

envelhecimento aumentaram significativamente no período de 2001 a 2011, quer à escala 

nacional, quer à municipal. 

Em Gondomar, o índice de envelhecimento parece evoluir rapidamente, sendo que em 2001, 

foram contabilizados por cada 100 jovens, 63 idosos, e em 2011, o número de idosos subiu 

para cerca de 97. 

A freguesia que mais se destacou em 2011 pelo seu elevado índice de envelhecimento foi a 

da Lomba, onde por cada 100 jovens existiam 146 idosos. Contrariamente, a freguesia que 

apresentou os valores mais baixos de envelhecimento foi a de Fânzeres, registando a presença 

de 75 idosos por cada 100 jovens. 
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A importância do estudo deste indicador prende-se com o facto de existir um crescimento em 

paralelo do aumento da população idosa e das limitações físicas, fisiológicas ou anatómicas 

dos indivíduos. Posto isto, o índice de envelhecimento deve ser tido em conta na promoção 

e melhoria da acessibilidade, mas também, no desempenho de qualquer atividade quotidiana, 

independentemente da idade e sexo da pessoa, e dos fatores sociais e culturais (Teles. 2016)55.  

Tabela 11-Taxa de deficiência da população residente em 2001. 

Área Geográfica 

Taxa de deficiência 

da população 

residente segundo 

os Censos de 2001 

(%)  

Portugal 6,1 

Gondomar 5,7 

Covelo 4,7 

Fânzeres 5 

Foz do Sousa 4,2 

Jovim 6,1 

Lomba 1,8 

Medas 5,6 

Melres 4,7 

Rio Tinto 5,7 

Gondomar (São 

Cosme) 
5,4 

São Pedro da Cova 7,3 

Valbom 6,4 

Baguim do Monte 5,7 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001. 

A taxa de deficiência da população residente, em 2001, era tida como um indicador relevante 

para o estudo da acessibilidade (Tabela 11). No concelho de Gondomar, no mesmo ano, 9 538 

indivíduos, ou 5,7% da sua população residente era portadora de pelo menos um tipo de 

deficiência. A nível nacional, em 2011, a taxa de deficiência era de 6%. 

Em 2001, as freguesias que apresentavam uma percentagem de população com deficiências 

superior à taxa nacional, foram as de São Pedro da Cova (7,3%), Valbom (6,4%) e Jovim 

                                                           
55 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 

Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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(6,1%). Já as que registaram valores mais reduzidos, foram as de Lomba (1,8%) e Foz do 

Sousa (4,2%). 

O estudo do grau de dificuldade que os indivíduos possuem para efetuar as mais diversas 

atividades diárias, tal como ver, ouvir, andar e subir degraus, entre outras, é um fator 

relevante para que aquando da elaboração dos planos de acessibilidade, possam ser dadas 

respostas adequadas às reais necessidades da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

O Gráfico 5, representa à escala da freguesia, os residentes que possuem pouca ou nenhuma 

dificuldade em executar ações do dia-a-dia, tal como ver, ouvir, andar e subir degraus, entre outras, 

os que apresentam uma grande dificuldade para as concretizar, e os que simplesmente não as 

conseguem desempenhar. Observando este gráfico, é possível afirmar que a vasta maioria da 

população residente não possui qualquer tipo de dificuldade em desempenhar qualquer uma das 

tarefas anteriormente mencionadas.  

Assim sendo, a freguesia que apresenta um maior número de residentes sem qualquer tipo de 

dificuldade ou pouca dificuldade é a de Gondomar (São Cosme) com 93,87%, enquanto que as 

Gráfico 5- Proporção do grau de dificuldade da população residente concelho de Gondomar por freguesia, 

em 2011. 
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freguesias que apresentam um menor número de pessoas com pouca ou nenhuma dificuldade para 

executar as ações do dia-a-dia, são as de Jovim (70,53%) e Valbom (70,91%). 

No que respeita à população com dificuldade em executar pelo menos uma das ações, realçam-se as 

freguesias de Valbom e Jovim, com 28,75% e 29,20% respetivamente. 

A percentagem de residentes considerada como incapaz de executar pelo menos uma das ações do 

dia-a-dia, é significativamente menor em todas as freguesias do concelho. No entanto, as percentagens 

mais elevadas encontram-se nas freguesias de Medas (0,65%) e Valbom (0,34%). 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Gráfico 6- Proporção do grau de dificuldade da população residente, por freguesia e grande grupos 

etários, em 2011 (1). 
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Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011. 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Gráfico 8- Proporção do grau de dificuldade da população residente, por freguesia e grande grupos etários, 

em 2011 (2) 

Gráfico 7- Proporção da população que não consegue efetuar ações, por freguesia (2011) 
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Como é possível observar no Gráfico 6 e 7, estão representados os residentes que apresentam 

muita dificuldade em executar ações do dia-a-dia, assim como os que não as conseguem 

desempenhar por grandes grupos etários, onde é possível notar que a percentagem de 

indivíduos entre os 0 e os 24 anos que tem dificuldade ou não consegue executar essas ações 

é muito reduzida. A partir da classe etária dos 25 anos aos 64 anos, começam a crescer as 

dificuldades dos residentes, onde a proporção de população com muita dificuldade em 

desempenhar as ações ronda os 11% e a que não consegue desempenhar essas ações ronda 

os 1,2%. 

As percentagens mais elevadas de residentes com muita dificuldade em executar as ações 

descritas na tabela, correspondem às antigas freguesias de São Pedro da Cova (17,63%) e 

Medas (14,84%), e as percentagens mais reduzidas às de Lomba (6,98%) e Covelo (9,35%). 

Na classe etária das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, os graus de dificuldade 

crescem rapidamente, sendo que os valores da população com muita dificuldade em 

desempenhar as ações do dia-a-dia no concelho, é de 17,11%, e os das pessoas que não 

conseguem executar qualquer ação é de 2,47%. A freguesia que registou os valores mais 

elevados de dificuldade terá sido a de Foz do Sousa com 23,36% e 3,09%, enquanto que os 

valores mais reduzidos foram registados na freguesia de Gondomar (São Cosme), com 

15,10% e 2,72%. 

Relativamente às ações que os indivíduos residentes no concelho não conseguem 

desempenhar, como ver, ouvir, andar e subir degraus, entre outras, conforme demonstrado 

no Gráfico 8, é possível perceber que à escala municipal a tarefa que mais se destacou foi a 

de andar e subir degraus (2,77%). Os valores mais elevados por freguesia, no ano de 2011, 

localizavam-se em Medas (4,51%) e em Jovim (3,61%), e os valores mais baixos em Baguim 

do Monte e Gondomar (São Cosme), com 2,18% e 2,44% respetivamente. 

Em suma, é cada vez mais fundamental a criação de espaços urbanos que permitam a 

circulação pedonal a Todas as pessoas, qualquer seja a sua idade e dificuldades de 

locomoção. É essencial continuar a reabilitar o espaço urbano, livrando-o de barreiras 

arquitetónicas e urbanísticas.
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3.6. Espaço público  

3.6.1. Diagnóstico 

3.6.1.1. Barreiras 

 

Com vista à avaliação do atual estado da acessibilidade e mobilidade para todos no espaço 

público da área em diagnóstico, recorreu-se à análise por “Tipologia de Barreira”, sendo que 

estas poderiam ser barreiras fixas ou móveis (Anexo XI). 

As barreiras móveis ou temporárias incluem todos os objetos que podem ser transladados, 

por esse motivo, a avaliação do estado de acessibilidade num determinado local torna-se 

bastante mais complexa, ainda que se considere que se trata do tipo de barreira mais fácil de 

remover. As barreiras móveis pela sua variabilidade e inconstância tornam o reconhecimento 

do espaço mais difícil para as pessoas com deficiências ou incapacidades. 

Desta forma são consideradas barreiras móveis o estacionamento abusivo em cima do 

passeio, a incorreta localização de iluminações para festas e romarias, as obras e os tapumes 

que não cumpram as normas para a circulação pedonal segura e a presença de obstáculos 

junto às entradas dos estabelecimentos comerciais.  

Por outro lado, são consideradas barreiras fixas as barreiras urbanísticas e arquitetónicas 

cujos elementos urbanos permanecem no local, fazendo parte da própria cidade, como é o 

caso dos passeios, degraus, escadas ou rampas, passagens de peões, entre muitas outras.  

A avaliação das condições de acessibilidade no espaço público de Valbom permitiu detetar 

a presença de um vasto número de barreiras, conforme será abordado no ponto 3.6.2.1.  

Com base na análise das condições de acessibilidade e no estipulado no Decreto-Lei n.º 

163/06 de 8 de agosto, é possível afirmar que a rede pedonal inserida na área de estudo é 

quase totalmente inacessível. Reforça-se que nesta análise foram tidas em consideração as 

barreiras arquitetónicas fixas ou temporárias que impediam a circulação segura dos cidadãos, 

independentemente das suas capacidades físicas e sensoriais. 

 

Tipologia de Barreiras arquitetónicas e urbanísticas presentes na área em estudo (Anexo XI): 

 

Abrigos dos transportes coletivos ou Abrigo BUS (Anexos XII a XIV): 

Problemas associados: 

-Na sua dimensão: Inexistência de um percurso mínimo de 1,20m no acesso à paragem; 
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-Localização: Abrigo obstrui o percurso acessível; 

-Design: Presença de arestas vivas ou elementos projetados associados ao Abrigo; 

-Inexistência de informação de serviços, horários e preços adaptados para que possam ser 

interpretados por todas as pessoas. 

A questão dos Abrigos BUS, poderá ser facilmente solucionada se houver a sua relocalização, 

permitindo a existência de percursos com pelo menos 1,20m e se for aplicado o design 

inclusivo ao mobiliário urbano, sendo que este deverá ser compacto, sem arestas vivas ou 

elementos salientes (Teles. 2014)56.  

 

Armários e Bocas-de-Incêndio (Anexos XV a XVIII): 

Os problemas associados a este elemento urbano prendem-se essencialmente com sua 

localização, pelo volume que estes ocupam nos passeios, pela ilusão de uma ilha de armários 

e pelo seu aspeto visual negativo.  

A resolução destes problemas passa pela sua remoção ou relocalização, colocando-os em 

canais de infraestruturas ou, na ausência destes canais, junto às fachadas ou a muros (Teles. 

2014)56.  

 

Árvores (Anexo XIX): 

Estas podem constituir uma barreira à acessibilidade se estiverem mal localizadas ou 

intercetarem com passagens de peões, o que pode causar acidentes. 

Para evitar que as Árvores constituam uma barreiras à acessibilidade, os passeios onde estas 

se encontram deverão ser alargados, caso não seja possível o seu alargamento a árvore deverá 

ser relocalizada. No caso de serem plantadas novas árvores, deve ter-se em conta que estas 

deverão ser incluídas nos canais de infraestruturas. De forma a impedir a projeção dos ramos 

das árvores, as suas copas deverão estar localizadas a uma distância igual ou superior a 2,40m 

(Teles. 2014)56.  

 

Caldeiras de árvore (Anexos XX e XXI): 

Estas poderão constituir um problema se: 

                                                           
56 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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-Estiverem incorretamente localizadas; 

-Não possuírem grelhas ou separadores de proteção; 

-Danificarem o pavimento na sua envolvente devido ao crescimento das suas raízes; 

-Ultrapassarem o dimensionamento das suas próprias caldeiras, tornando-as incapazes de 

suportar o crescimento natural da árvore; 

Para evitar este tipo de problemas deverão ser colocadas grelhas de proteção, criados muretes 

de pelo menos 30 cm de forma a serem rapidamente detetados e removidas as caldeiras de 

árvore dos locais que não possuem um corredor livre de pelo menos 1,2m. Outro aspeto 

bastante importante para a resolução deste problema está na criação de planos de arborização 

e de manutenção dos arruamentos das cidades (Teles. 2014)57.  

 

Bolas, Prumos ou Mecos e Floreiras (Anexos XXII e XXIII): 

A localização deste tipo de elementos urbanos pode constituir uma barreira à acessibilidade 

pela sua localização nos passeios e nos acessos às passagens de peões, mas também, pelo seu 

design com arestas vivas ou elementos salientes que pode colocar em perigo as pessoas 

portadoras de deficiência visual e, até mesmo, as pessoas mais distraídas. 

Posto isto, quando existir a intenção de colocar qualquer um dos elementos urbanos 

anteriormente mencionados no espaço público, estes devem ser colocados em canais de 

infraestruturas e o seu design deverá ser compacto, tendo a altura mínima de 70cm e não 

deverá ter arestas ou elementos salientes. As floreiras, em particular, deverão ser colocadas 

com 1,20m entre elas. 

Caso estes elementos já se encontrem colocados no espaço público perturbando a circulação 

pedonal, esses devem ser removidos e o pavimento reparado.  

 

Cabinas Telefónicas (Anexos XXIV e XXV): 

As cabinas telefónicas embora na atualidade já não existam em grande número, podem ser 

constituídas como barreiras à acessibilidade pela sua localização, pela sua dimensão e design, 

podendo ser perigosas para as pessoas invisuais.  

                                                           
57 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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De forma a solucionar este problema, as cabinas telefónicas devem ser colocadas nos canais 

de infraestruturas ou removidas, caso não cumpram as normas definidas pelo Decreto-Lei n.º 

163/06 de 8 de agosto. As cabinas telefónicas a colocar no espaço público, devem passar a 

integrar novos elementos no seu design, tal como a utilização dos números do teclado do 

telefone em alto-relevo ou Braille. 

 

Candeeiros de Iluminação Pública, Sinais de Trânsito e Semáforos (Anexos de XXVI a 

XXIX): 

Os candeeiros de Iluminação pública são considerados os maiores condicionadores da 

circulação pedonal, pois têm tendência a estarem colocados no meio dos percursos, 

interrompendo-os e fazendo com que estes não cumpram as normas dimensionais estipuladas 

por lei. 

A sinalização vertical e os Semáforos são indispensáveis à vivencia nas cidades e, por isso, 

não devem estar colocados a meio dos passeios, nas passagens de peões e a uma altura 

inferior a 2,40m, pois poderão gerar acidentes. 

Desta forma, estes elementos urbanos devem ser colocados fora dos canais de circulação 

pedonal e dos acessos às passadeiras, ou removidos quando não cumprirem com as normas 

em vigor. Os sinais de trânsito, devem ser colocados nos canais destinados ao mobiliário 

urbano, ou simplesmente fora dos percursos pedonais, não condicionando o uso do passeio. 

Os Candeeiros de Iluminação Pública caso se encontrem colocados nas fachadas dos edifícios 

devem permitir uma altura livre de 2,40m. 

Contentores do Lixo (Anexos XXX e XXXI): 

Este elemento urbano é considerado como uma barreira à acessibilidade quando se encontra 

sobre degraus e quando ocupa a totalidade dos passeios, impedindo a existência de percursos 

acessíveis contínuos. Assim, estes devem ser colocados nos canais de infraestruturas e 

adotados de um design mais inclusivo e de indicações em Braille, tornando-se acessíveis a 

todas as pessoas. 
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Marcos do Correio, MUPI’s e Papeleiras (Anexos XXXII a XXXV): 

Qualquer um destes elementos urbanos podem constituir uma barreira à circulação pedonal, 

visto que a sua colocação requer espaço, e por norma, esse espaço é retirado do canal de 

circulação pedonal. 

Os Marcos do correio, em particular, para além de ocuparem bastante espaço, têm a ranhura 

de entrada do correio a uma altura elevada que impossibilita que estes sejam utilizados por 

todos. 

Portanto, sempre que qualquer elemento urbano acima mencionado impeça o cumprimento 

da largura livre do passeio estipulada por lei, estes deverão ser removidos e o pavimento 

reparado. Se se pretender a sua manutenção na rua, estes devem ser recolocados nos canais 

de infraestruturas, caso não exista canal de infraestruturas estes elementos devem ser 

colocados de modo a facilitar a circulação pedonal, sendo que o seu acesso deverá estar 

voltado para o passeio. Estes elementos urbanos devem apresentar um “design inclusivo” e 

indicações em Braille. 

Placas Toponímicas (Anexo XXXVI): 

As Placas Toponímicas apresentam problemas quanto à sua localização (surgindo dentro 

corredores de circulação pedonal), ao incumprimento da altura livre (não devendo estar 

colocadas a uma altura inferior a 2,40m) e ao seu design (pela presença de arestas vivas). 

De forma a solucionar este problema, estas devem ser relocalizadas para locais onde a largura 

livre do passeio e a altura livre sejam cumpridas, ou caso se pretenda a colocação de novas 

placas, estas devem ser colocadas nas fachadas dos edifícios a uma altura superior de 2,40 

m. Tal como os demais elementos urbanos, as placas toponímicas devem ter um design 

inclusivo e a sua inscrição em Braille a uma altura que permita a sua leitura. 

Quiosques (Anexos XXXVII e XXXVIII): 

Pela sua grande dimensão, os quiosques tendem a ocupar todo o passeio. A altura reduzida 

dos toldos e os elementos projetados do quiosque são considerados perigosos para os 

invisuais e para pessoas distraídas. Assim sendo, caso se pretenda a colocação de novos 

quiosques, estes devem estar fora dos canais de circulação e adotar um design compacto, sem 

arestas ou elementos salientes, sendo que os elementos projetados não devem estar a uma 
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altura inferior a 2,40 m. Caso os Quiosques não permitam o cumprimento da largura livre de 

passeio e uma altura livre de 2,40 m estes devem ser removidos e o pavimento reparado. 

Degraus, escadas ou rampas (Anexos XXXIX a XLI): 

Os Degraus na via pública podem ser vistos como um problema se interromperem o percurso 

acessível. Por este motivo, devem ser evitadas mudanças repentinas de níveis, dando lugar 

às inclinações mínimas dos pavimentos inferiores ou iguais a 5% onde o lancil deverá ter 

uma altura máxima de 2 cm.  

As Escadas, de acordo com as normas estipuladas no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de agosto, 

devem ser dotadas de faixas de aproximação com textura diferente e cor contrastante, os seus 

degraus devem ter as relações dimensionais acordadas e devão ter corrimãos de cada um dos 

lados, no centro ou ambos. Note-se que os corrimãos devem ser prolongados 30 cm desde o 

último degrau. 

Em Valbom, nenhuma escadaria analisada possuía faixas de aproximação, atrapalhando a 

sua utilização por parte dos idosos e das pessoas invisuais ou com dificuldades visuais. 

As Rampas, consideradas como grandes solucionadoras para os problemas de acessibilidade, 

por vezes podem-se assumir como barreiras pelo seu mau posicionamento e 

dimensionamento, inclinação inadequada, ausência de corrimãos e de patamares de descanso, 

mas também, pelo seu mau assinalamento. As Rampas devem ter uma inclinação não superior 

a 6%, 8%, 10% ou 12%, tendo em conta a altura que vencem.  

Em parte da área de estudo, devido à própria morfologia da cidade registaram-se alguns 

percursos com declives muito acentuados, sendo que em nenhuma deles existiam corrimãos 

de apoio ou pavimentos antiderrapantes, tornando o acesso a determinados troços bastante 

difícil. 

Ausência de Passadeira e Pintura degradada (Anexos XLII e XLIII): 

As passadeiras são cruciais para a continuidade dos percursos pedonais, possibilitando a 

travessia dos peões de um ponto ao outro da rua. Caso estas estejam ausentes, a circulação 

segura das pessoas fica condicionada e os percursos descontínuos. Por consequência, é de 

extrema importância a manutenção da pintura das passadeiras, minimizado os riscos de 

acidentes, visto que maximiza a perceção dos automobilistas do local de travessia.  
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Ausência de passeios (Anexos XLIV e XLV): 

A ausência de passeios obriga a que a circulação pedonal aconteça nas vias de trânsito 

automóvel, pondo em causa a segurança dos peões. De acordo com os levantamentos 

realizados na área de estudo, este é um dos problemas que surge com maior frequência, 

nomeadamente em ruas de perfil reduzido. 

Subdimensionamento dos passeios (Anexos XLVI e XLVII): 

O subdimensionamento dos passeios é considerado um problema tão grave como a sua 

ausência. De acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, os percursos pedonais 

acessíveis devem ser contínuos, compostos por passeios com o mínimo de 1,20m ou 1,50m 

de largura, dependendo da tipologia de via.  

Ao longo da área de estudo verificou-se a existência de inúmeros troços onde os passeios 

eram subdimensionados, dificultando a circulação livre de todos os utilizadores, 

impossibilitando a passagem de duas pessoas em simultâneo, o transporte de objetos 

volumosos e a deslocação de um utilizador de cadeira de rodas, muletas ou andarilhos, 

traduzindo-se no desconforto e insegurança dos peões e na criação de descontinuidades 

urbanas.  

Pavimento degradado (Anexos XLVIII e XLIX): 

A questão da degradação do pavimento surge da ausência de manutenção dos passeios, do 

estacionamento abusivo sobre os mesmos e, por vezes, do crescimento das raízes das árvores 

colocadas nesses locais.  

Esta tipologia de barreira pode ser encontrada um pouco por toda a área de estudo, 

nomeadamente nas ruas do núcleo mais antigo da cidade, onde pela ausência de manutenção 

dos mesmos foi promovida a sua rápida degradação. Esta tipologia de barreira causa grande 

desconforto ao peão, podendo resultar em acidentes ou lesões.  

 

Ausência ou Má Execução dos Rebaixamentos (Anexos L e LI): 

Estes compõem um dos maiores problemas de acessibilidade na área de estudo, visto que 

impossibilitam o acesso aos passeios por parte das pessoas com mobilidade reduzida.  
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Note-se que a execução de rebaixamentos nos passeios não é, de todo, uma prática comum 

na cidade de Valbom, sendo que dos rebaixamentos existentes, a maior parte deles não 

cumpre as normas estabelecidas por lei. 

Desta forma, as passagens de peões devem ter acessos em rampa a acompanhar toda a 

extensão da pintura zebrada. Caso o passeio tenha uma largura mínima de 3 metros, a rampa 

deverá ter uma inclinação máxima de 8% em direção à passadeira e inferior a 10% em direção 

ao lancil ou caminho de peões. Se o passeio tiver uma dimensão inferior a 3 metros, a rampa 

deverá ter uma inclinação de 6% em toda a largura do passeio. Independentemente da largura 

do passeio, a altura máxima do lancil nunca poderá exceder os 0,02m e o seu piso deverá ser 

revestido com sinalização tátil ou com cores contrastantes, optando-se preferencialmente 

pelo bordeaux. 

Passadeiras a terminarem em estacionamento (Anexos LII e LIII): 

Trata-se de um aspeto muito problemático visto que põe em causa a segurança e o conforto 

dos peões, mas também, porque origina conflitos entre os automobilistas que se encontram a 

realizar manobras de estacionamento e os peões, aumentando a possibilidade de ocorrência 

de acidentes. 

Assim, sempre que seja sinalizada a presença desta tipologia de barreira deve proceder-se à 

sua remoção ou relocalização. 

Quanto às barreiras móveis…. 

Estacionamento Abusivo (Anexos LIV e LV): 

Os automóveis têm vindo desde o período modernista a invadir os centros das cidades quando 

estas não tinham um desenho urbano adaptado a esse novo modo de transporte, então, é 

possível afirmar que o problema do estacionamento abusivo se prende com a morfologia das 

cidades.  

Pelo estacionamento dos veículos em cima dos passeios são constantemente geradas 

descontinuidades nos percursos. Por se encontrar sempre em alteração, esta barreira pode ser 

considerada muito perigosa para as pessoas invisuais, visto que não têm a perceção da 

localização dos obstáculos e que, por isso, podem colidir contra os automóveis. Os 
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utilizadores de cadeiras de rodas e condutores de carrinhos de bebé também saem 

prejudicados com o estacionamento abusivo, sendo obrigados a circular pela faixa de 

rodagem. 

Obstáculos comerciais (Anexo LVI): 

Consideram-se obstáculos comerciais todos os elementos de exposição ou utilização 

comercial que possam causar transtorno à circulação dos peões, obrigando a que estes se 

desviem deles, chegando inclusive a compelir os peões a circular pela via de trânsito, 

colocando-os em perigo. 

3.6.1.2 Percursos 

Na análise realizada ao espaço público de Valbom foram considerados como percursos 

acessíveis, todos os troços representados numa linha contínua de cor verde e como 

inacessíveis, os que troços representados através de uma linha descontínua de cor vermelha 

(Anexo LVII). A distinção dos percursos através do uso da linha contínua e descontínua 

permite que mesmo as pessoas daltónicas entendam de forma clara a classificação dos 

corredores de circulação.  

Desta forma, o diagnóstico realizado permite identificar os percursos acessíveis e 

inacessíveis para que, aquando da intervenção no espaço publico, o reconhecimento das 

barreiras existentes e a sua supressão sejam mais fáceis.  

No diagnóstico foram classificados como percursos inacessíveis, todos os troços que não 

cumpriam as dimensões mínimas impostas pela legislação em vigor, que apresentassem 

barreiras fixas ou móveis e que impedissem a circulação do peão de forma segura e 

confortável. Pelo contrário, foram classificados como percursos acessíveis os percursos onde, 

à data da realização do levantamento do espaço público, não se detetou a presença de 

barreiras.  

Na área de diagnóstico foram também analisadas as passagens de peões, classificando-as 

como acessíveis ou inacessíveis, caso não cumprissem o disposto por lei e gerassem a 

interrupção dos percursos. 
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3.6.2. Área Prioritária 

Neste ponto são apresentados os resultados da aplicação de uma metodologia idêntica à 

utilizada na elaboração dos Planos de Promoção da Acessibilidade. O pretendido com a 

aplicação desta metodologia era a avaliação das condições de acessibilidade da cidade de 

Valbom, ambicionando a melhoria da qualidade do ambiento urbano e a melhoria da 

qualidade de vida dos que residem, trabalham ou visitam a cidade. 

Através do diagnostico por tipologia de barreiras tornou-se clara a presença de inúmeras 

barreiras que tiveram na origem a própria morfologia do território, como se notou na 

dimensão reduzida dos passeios pelo perfil reduzido das vias pertencentes ao núcleo mais 

antigo da cidade. 

No diagnóstico das condições de acessibilidade de Valbom teve-se como base o Decreto-Lei 

n.º163/2006, 8 de agosto e o Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, onde está 

assente que todas as áreas urbanizadas devem estar providas de percursos pedonais 

acessíveis, seguros e confortáveis, onde todas as pessoas possam circular em qualquer ponto 

dos centros urbanos, quer seja em lotes construídos, equipamentos coletivos, espaço público 

de lazer ou recreio, estacionamentos, locais de paragem temporária de veículos para entrada 

ou saída de passageiros ou em paragens dos transportes coletivos. 

Assim, a avaliação das condições de acessibilidade da rede pedonal da área de estudo, teve 

em consideração a presença ou ausência de percursos pedonais acessíveis contínuos e 

coerentes, abrangendo toda a área urbanizada e articulando-se com as atividades e funções 

urbanas. 

3.6.2.1 Valbom 

Valbom, antiga freguesia do concelho de Gondomar, viu os seus limites administrativos 

aumentados após a agregação de freguesias em 2013, pertencendo na atualidade à União de 

Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, tendo São Cosme como sede de 

concelho. 

Esta área encontra-se delimitada a norte pela Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa e pela 

Rua Novais da Cunha, a oeste pela Rua dos Pescadores e pela Rua dos Marceneiros, a este a 

Rua Senhor do Miradouro e a sul pela Avenida Miguel Bombarda.  
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A proximidade da cidade de Valbom às cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, foi um dos 

fatores que gerou uma maior ocupação habitacional desta cidade e uma maior concentração 

de comércio e serviços ao longo da antiga Estrada Nacional 209. 

Relativamente ao parque habitacional da área de estudo, é possível notar uma clara 

predominância de moradias unifamiliares e bifamiliares. O traçado das vias em Valbom tende 

a ser curvilíneo e de perfil reduzido, acabando por desfavorecer o transito automóvel. 

Na área de estudo é possível diferenciar os canais pedonais das zonas de atravessamento, 

embora existam zonas de atravessamento com ausência de sinalização vertical, distinguindo-

se apenas pela marcação do terreno com barras longitudinais.   

Contidos na área a diagnosticar estão diversos tipos de equipamentos desportivos, tais como 

o Estádio Municipal de Valbom na Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa, as Piscinas 

Municipais de Valbom, na Rua Comandante Américo Viana e o Pavilhão Municipal de 

Gondomar, na Rua Marques Leitão. Equipamentos culturais, como o Centro Social e Cultural 

da Paroquia de Valbom, na Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa e a Escola Dramática e 

Musical Valboense, na Rua da Escola Dramática. Estabelecimentos de Ensino, como a Escola 

Secundária de Valbom, na Rua José Marques Pinto, a Escola Básica Marques Leitão, na Rua 

de Marques Leitão, e a Escola EB1 da Arroteia, na Rua dos Bombeiros Voluntários. 

Equipamentos de Saúde, como a Unidade de Saúde Familiar de Valbom na Rua de Eça de 

Queirós. Equipamentos de Segurança Pública, como os Bombeiros Voluntários de Valbom 

na Rua dos Bombeiros Voluntário e a Polícia de Segurança Pública de Valbom, na Rua 

Doutor Joaquim Manuel da Costa. Os equipamentos de ação social que podem ser 

encontrados na área de estudo vão desde a Associação Nacional de Esclerose Múltipla, na 

Rua de Júlio Dinis, o Jardim de Infância de Pinheiro d’Além, na Rua Fonte Vale, ao Centro 

Infantil de Valbom, na Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa (Anexo VI). 

Durante o levantamento realizado foram analisadas 128 ruas, representadas do Anexo LVIII 

ao LXXXV. Consequentemente, apenas serão mencionadas as vias principais da cidade e 

alguns casos mais relevantes. 
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Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa 

Trata-se de uma das vias com mais importância na cidade visto que esta acaba por estruturar 

toda a rede viária de Valbom, permitindo que a cidade seja facilmente atravessada de 

automóvel de uma ponta a outra, no entanto, apresenta inúmeras barreiras para a circulação 

pedonal.  

A rua Doutor Joaquim Manuel da Costa vê o seu início no fim da Rua do Freixo, pertencente 

ao concelho do Porto. Estas ruas permanecem com uma via de trânsito para cada direção que 

as direciona quer para a cidade do Porto, quer para a freguesia de S. Cosme.  

Ao longo dos percursos pedonais desta rua é possível encontrar passeios degradados e 

subdimensionados, e a sua obstrução com Quiosques, MUPI’s, Árvores, Sinais de Trânsito, 

Estacionamento abusivo, Cabinas Telefónicas, Bolas, Prumos, Mecos e Floreiras e de 

Candeeiros de Iluminação Pública que provocam constrangimentos à circulação pedonal. 

Existem também outros tipos de barreiras nesta rua, tais como a existência de Degraus, 

Escadas ou Rampas salientes e a má localização dos Contentores do Lixo que ocupam os 

passeios obrigando os peões a circular pela faixa de rodagem, colocando-se em perigo.  

O atravessamento transversal neste arruamento é um problema bastante sério, visto que se 

trata de uma das ruas mais frequentada e movimentada, nomeadamente pela população idosa, 

sendo que jamais deveriam existir passadeiras sem rebaixamentos de passeio, pois obrigam 

a que essa população idosa não frequente os passeios, visto que não os conseguem aceder. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, este arruamento não pode ser 

classificado com acessível. 

Rua Novais da Cunha 

A Rua Novais da Cunha delimita a norte a área de estudo, juntamente com a Rua Doutor 

Joaquim Manuel da Costa. Neste arruamento, as barreiras encontradas dizem respeito ao 

subdimensionamento dos passeios, à má localização da Sinalização de Trânsito, à presença 

de obstáculos Comerciais e à existência de Abrigos de Transportes coletivos que não 

cumprem com as normas estabelecidas no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 
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Avenida Miguel Bombarda 

Esta avenida corresponde ao limite mais a sul da área em análise, tendo sido intervencionada 

há cerca de um ano. Apesar desta intervenção, esta avenida continua a apresentar alguns 

obstáculos à circulação pedonal, como é o caso da ausência de grelhas de proteção nas 

árvores, a incorreta localização de Armários, de MUPI’s e de Candeeiros de Iluminação 

Pública, mas também, a presença de Degraus, Escadas ou Rampas que não cumprem a 

legislação em vigor. 

Rua da Escola Dramática 

Trata-se de um dos eixos principais da cidade de Valbom, sendo bastante frequentado por 

crianças e adolescentes pela sua proximidade à Escola Secundária de Valbom. Este 

arruamento é composto por várias barreiras, como a ausência ou subdimensionamento dos 

passeios, a má localização dos Abrigos de Transportes Coletivos, pela presença de 

Contentores do Lixo em cima do passeio e pela existência de Degraus, Escadas ou Rampas 

que não cumprem as normas definidas no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto.  

Neste arruamento existe uma indicação de “outros tipos de barreira” pela altura reduzida das 

varandas de um edifício localizado nesta rua, constituindo um perigo para pessoas invisuais 

ou distraídas.  

Rua da Giesta 

Esta rua, bastante movimentada por peões e por automobilistas, apresenta algumas 

interrupções nos seus percursos, referentes à má localização de Sinais de Trânsito, 

Contentores do Lixo, MUPI’s e Papeleiras, a existência de Caldeiras de Árvore degradadas 

e à presença de Candeeiros de Iluminação Pública no centro dos passeios. 

O subdimensionamento dos passeios, ou a sua ausência, e o estado de degradação do passeio 

são outros motivos para a existência de descontinuidade no percurso pedonal nesta Rua. 

Rua José Marques Pinto 

Na rua José Marques Pinto, situada no cruzamento entre as Ruas da Escola Dramática e da 

Giesta, é onde se encontra a Escola Secundária de Valbom, por esse motivo, trata-se de uma 
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rua com bastante afluência quer automóvel quer pedonal, com maior intensidade no período 

escolar. 

Esta rua apresenta graves problemas ao nível do estacionamento abusivo, que embora não 

seja em cima dos passeios diminui significativamente a visibilidade sobre os peões que 

atravessam a rua, sendo que estes são maioritariamente adolescentes e de baixa estatura. 

Nesta Rua encontra-se assinalado como “outros tipos de barreira”, uma espécie de pré-

fabricado para que a população idosa possa socializar onde para o aceder a população tem de 

subir um pequeno degrau, como tal, constitui um fator de exclusão para a população 

utilizadora de cadeira de rodas. 

Na Rua José Marques Pinto existem três Abrigos de Transportes Coletivos que não cumprem 

o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto. Ao longo desta rua poderão ser 

encontradas Caldeiras de Árvore onde o murete de proteção foi mal-executado, constituindo 

um perigo para os transeuntes. De notar que neste arruamento os passeios se encontram 

subdimensionados e, por vezes, o mesmo simplesmente não existe. 

Rua Comandante Américo Viana e Rua Francisco Pereira Gonçalves 

Estes arruamentos foram intervencionados em 2006 pela construção das Piscinas Municipais 

de Valbom. Apesar se tratar de uma intervenção relativamente recente, estas ruas apresentam 

alguns problemas, tais como a existência de Caldeiras de Árvores sem muretes ou grelhas de 

proteção, ficando apenas um buraco de grandes dimensões no pavimento que vão provocar 

o subdimensionamento do passeio. 

A Rua Comandante Américo Viana tem ainda uma particularidade, tendo sido considerada 

como “outros tipos de barreiras”, que é a ausência de qualquer tipo de proteção, como um 

muro ou um tapume, entre o passeio e o espaço edificável, sendo que este último se encontra 

vários metros abaixo do nível do passeio. O mesmo acontece na Rua Francisco Pereira 

Gonçalves, nas traseiras da Piscina Municipal, onde o declive é maior. 

Ambas as ruas, pela procura da Piscina Municipal e pela existência de prédios habitacionais, 

apresentam uma escassez de lugares de estacionamento e como estas não conseguem dar 

resposta à procura de estacionamento, o estacionamento abusivo torna-se uma realidade, 

pondo em perigo os peões que, por sua vez, são obrigados a circular na faixa de rodagem. 



90 
 

Na Rua Francisco Pereira Gonçalves poderão, ainda, ser encontrados Contentores do Lixo 

colocados na faixa de rodagem onde a rua tem um perfil reduzido, dificultando a circulação 

automóvel. 

3.6.3 Passagens de Peões 

 

As passagens de peões, consideradas elementos urbanos fundamentais para a continuidade 

dos percursos pedonais, tendem a corresponder a áreas de conflito pela partilha do espaço 

entre os peões e os automóveis. Tendo em consideração a geração de conflitos nestes espaços, 

torna-se essencial o equilíbrio no uso dos mesmos, procurando-se promover a segurança e a 

funcionalidade, especialmente a do peão, visto que é o mais suscetível de sofrer danos mais 

significativos quando ocorrem atropelamentos. 

Das passagens de peões existentes na área em estudo, apenas 34 são consideradas acessíveis 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, enquanto que 222 são consideradas 

inacessíveis, sendo que das mesmas, 132 correspondem a ausências de Passagens, 64 a 

Passadeiras com pintura degradada e as restantes 26 à ausência e à má execução dos 

rebaixamentos de passeio. Importa salientar que existe um claro predomínio de Passagens de 

Peões com ausência de rebaixamentos nos passeios (Anexos LXXXVI a XCI). 

De forma a resolver os conflitos existentes nestes espaços, deverão ser instalados semáforos, 

sempre que necessário, de modo a garantir a segurança do peão. Este modo de resolução de 

conflitos é praticamente inexistente na área em diagnóstico. 

3.7. Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada na via pública 
 

O estacionamento de viaturas adaptadas para o transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida é uma questão abordada no Decreto-Lei nº 163/2006, 8 de agosto e aprofundada no 

Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos. É imperativo perceber que fatores poderão 

impedir ou condicionar a vida das pessoas com mobilidade reduzida na cidade. 

Em Valbom verificam-se graves problemas relativamente ao estacionamento, onde no 

levantamento foram contabilizados 800 lugares de estacionamento, dos quais 787 

correspondem a lugares de dimensões standard e 13 a lugares para o estacionamento de 

veículos adaptados.  
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Entenda-se que apenas pode ser considerado estacionamento adaptado a pessoas com 

mobilidade reduzida, se não causar qualquer restrição ou dificuldade aos utentes. Por este 

motivo e segundo o Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, estes devem apresentar uma 

largura mínima de 2,50 metros por 5 metros de cumprimento, incluir uma faixa de acesso 

lateral com a largura mínima de um metro, assim como uma rampa de acesso ao passeio. 

Tendo tudo isto em consideração, dos 13 lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade reduzida, apenas 1 cumpre todas as condições estipuladas no Decreto. 

O único lugar de estacionamento adaptado a pessoas com mobilidade reduzida encontra-se 

na Rua de Eça Queirós, em frente à Unidade de Saúde Familiar de Valbom. Os restantes 12 

lugares de estacionamento, assinalados como aptos para pessoas com mobilidade reduzida, 

apenas possuem uma placa de sinalização vertical do lugar de estacionamento. 

A possibilidade de acesso e a proximidade destes lugares aos equipamentos principais é um 

aspeto a ser tido em consideração, assim, estes lugares devem ser encontrados ao longo dos 

percursos onde se encontram os equipamentos. A área de estudo apresenta uma clara 

desproporção no número de lugares disponíveis por equipamento: 

A possibilidade de acesso e a proximidade destes lugares e o aos equipamentos principais, 

deve ser tida em consideração, deste modo, estes lugares deverão ser encontrados ao longo 

do percurso desde onde inicia até onde acaba o estacionamento do equipamento. Valbom 

demonstra uma clara desproporção em relação ao número de lugares aptos para pessoas com 

mobilidade reduzida disponíveis por equipamento na área de estudo: 

 

 2 lugares disponíveis para a Piscina Municipal de Valbom; 

 2 lugares servem o eixo comercial da Rua dos Bombeiros Voluntários, sendo que 

deveriam existir 3 lugares; 

 3 lugares disponíveis para servir toda a Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa, 

incluindo o Estádio Municipal de Valbom, a Junta de Freguesia e o Posto da Polícia de 

Segurança Pública de Valbom; 

 1 na Rua da Giesta, onde deveriam existir 3; 

 3 na Rua de Xanana Gusmão; 

 1 para servir a Unidade de Saúde Familiar de Valbom, estando estipulado que deveriam 

existir 3 lugares; 



92 
 

 1 que serve a Farmácia Nova de Valbom, sendo que deviam existir 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve ter-se em conta que na área em estudo existem, ainda, equipamentos desprovidos de 

lugares de estacionamento adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, tais como a Escola 

Dramática e Musical de Valbom, a Igreja Paroquial e o Cemitério, assim como as Escolas 

Secundária de Valbom e a Básica de Marques Leitão. 

 

3.8. Mobiliário e Design Inclusivos 

3.8.1. Mobiliário inclusivo 

 

Na sequência do levantamento do espaço público de Valbom foram identificados 

determinados elementos urbanos que, apesar de se encontrarem fora do percurso acessível 

devem ser referidos, pois podem constituem um risco potencial para toda a população e em 

particular para as pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, incluindo idosos e 

Tabela 12- Lugares de estacionamento existentes na área de estudo 
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crianças, como também, os indivíduos que apresentam incapacidades sensoriais ou 

dificuldades de locomoção momentânea (Teles. 2016)58.  

A falta de gestão e de intervenção no espaço público levou ao incumprimento da legislação 

e à sua desorganização gerando, consequentemente, lugares não pensados ou indesejados. 

Assim, na criação de lugares inclusivos os elementos de mobiliário urbano presentes no 

espaço público devem ser colocados em lugares próprios, organizando os espaços e fazendo 

com que a circulação pedonal seja privilegiada, evitando elementos surpresa que 

condicionem o seu acesso (Teles. 2016)58.  

Para que não existam interrupções nos percursos acessíveis, devem evitadas situações como 

a presença de contentores do lixo, sinal de trânsito e floreiras à saídas das passagens de peões, 

a colocações de árvores quando os passeios não têm dimensões suficientes, a colocação de 

objetos comerciais nos passeios, a existência de passeios onde o pavimento se encontra 

degradado, entre tantas outras situações. De forma a que estas situações sejam evitadas, o 

mobiliário urbano e os elementos de design inclusivo devem ser colocados em canais ou ilhas 

de infraestruturas, evitando interrupções nos percursos. 

Note-se que na área de estudo de Valbom foram encontradas praticamente todas as tipologias 

de barreiras à exceção da Bandeira, Cicloparque, Gradeamento com Publicidade, 

Parquímetro, Postes com Floreiras, Passadeiras mal dimensionadas, Iluminação de Festas ou 

Romarias e Obras ou Tapume (Anexos LXII a LXXXV). 

Relativamente às passagens de peões é de apontar que estas devem estar livres de obstáculos 

que dificultem ou impeçam o atravessamento de forma segura. Em Valbom em frente, ou nos 

acessos às passagens de peões foram frequentemente encontrados Armários, Sinais de 

Trânsito e Semáforos. 

As caldeiras das árvores constituem um grande problema em Valbom, sendo possível 

encontrá-las inúmeras vezes pelos percursos, onde não apresentam grelhas de proteção ou 

muretes com pelo menos 0,3m de altura. As árvores escolhidas para a colocação no espaço 

                                                           
58 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 

Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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público, principalmente nas ruas mais recentes são adequadas visto que têm dimensões 

reduzidas e que não possuem raízes muito salientes. Contudo na Avenida Miguel Bombarda 

as árvores adotam uma dimensão considerável e possuem raízes salientes, no entanto, com 

as mais recentes intervenções nesta rua, algumas das árvores foram substituídas por outras 

de menor porte e as caldeiras das árvores alargadas de modo a que as suas raízes não 

perturbem a circulação pedonal. 

A presença de Pilaretes não é muito frequente no espaço público desta cidade, contudo, estes 

foram colocados Rua Doutor Joaquim Manuel da Costa de forma a impedir o estacionamento 

abusivo, contudo acabou por prejudicar a circulação pedonal. 

As Bocas-de-Incêndio e as papeleiras, conforme mencionado no ponto 3.6.1.1, devem ser 

colocadas em canais de infraestruturas para que não perturbem a circulação pedonal. Estes 

elementos devem adotar um design inclusivo, sendo compactos e livres de arestas. Recorde-

se que as papeleiras não devem estar localizadas a uma altura superior a 0,30m do chão para 

serem mais facilmente detetadas por pessoas portadoras de deficiências visuais. 

Quanto à sinalética de trânsito, esta deve estar colocada nos limites dos passeios, quer o mais 

próximo da via de trânsito quer das fachadas a uma altura de 2,40m. 

Os contentores do lixo e os ecopontos apresentam problemas quanto ao seu design e à sua 

localização, não permitindo o seu acesso por todos quer por se encontrarem localizados sobre 

degraus, ou a obstruir os canais de circulação pedonal. Por conseguinte, estes devem ser 

colocados em zonas próprias e devem ter altura adequada e alavancas que facilitem a sua 

utilização. 

Os Abrigos de Transportes Coletivos na área em estudo encontram-se sempre nos percursos 

acessíveis, impossibilitando a circulação pedonal segura e impedindo a existência de uma 

faixa de acesso de pelo menos 0,8m para aceder ao meio de transporte, obrigando os peões a 

circular pela faixa de rodagem. 

Os candeeiros de Iluminação Pública, por sua vez, ocupam quase a totalidade dos passeios 

existentes (subdimensionados), ou até no meio do percurso podendo causar acidentes aos 

transeuntes. Outro aspeto bastante importante é o da iluminação do arruamento, onde em toda 
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a cidade de Valbom esta se voltada para a faixa de rodagem, colocando em causa a segurança 

e o conforto do peão. 

As cabinas telefónicas presentes na área de estudo encontram-se mal localizadas ou no centro 

dos passeios ou desencostados das paredes ou muros existentes. O seu design possui 

elementos projetados o que poderá constituir um fator de risco para os invisuais. 

Embora o número de floreiras presentes na área de estudo seja quase insignificante, deve ser 

mencionado que estas, tal como os pilaretes, podem condicionar a mobilidade e a 

acessibilidade no espaço público, visto que surgem maioritariamente sobre os corredores de 

circulação pedonal. Estas possuem um design agressivo, podendo lesionar pessoas distraídas 

ou invisuais. 

Os Marcos de Correio encontrados na área de estudo surgem em cima de um relvado sobre 

um murete que separa o canal de circulação da própria relva, fazendo com que as pessoas 

invisuais e os utilizadores de cadeiras de rodas não lhes possam aceder. Note-se, que nenhum 

destes apresenta indicações em Braille. 

Os MUPI’s existentes na área em análise são poucos, contudo, os que estão presentes causam 

interrupções na circulação pedonal, visto que se localizam regularmente em cima dos 

passeios e perto das passagens de peões, tapando a visibilidade aos automobilistas. 

As placas toponímicas, por sua vez, aparecem muitas vezes colocadas sobre postes de 

iluminação pública, fazendo com que mal sejam vistos pelos peões e pelos automobilistas, 

sendo que os primeiros têm muitas vezes de descer abaixo do passeio para as ler. 

Na área de estudo, apenas foram contabilizados dois Quiosques, sendo que um deles 

encontra-se ao abandono. Os grandes problemas deste tipo de mobiliário prendem-se com a 

sua dimensão e o do seu design, visto que se trata de um elemento volumoso e com arestas 

vivas, tendendo a ocupar a totalidade do passeio. Outro problema encontrado relaciona-se 

com o facto de um destes estar localizado à saída de uma passadeira.  

3.8.2 Design Inclusivo e boas práticas 

Na base da adoção de um design mais inclusivo devem ser tidas em conta as boas práticas do 

desenho urbano através da conceção de corredores pedonais mais espaçosos, da criação de 
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áreas destinadas ao mobiliário urbano, ou ainda, da presença de passagens de peões niveladas 

(Teles. 2016)59.  

A prática do Design Inclusivo é algo relativamente recente em Portugal, como tal na cidade 

de Valbom pouco foi feito nesse sentido.  

À medida que as cidades se vão modernizando e reabilitando devem ser tidas em 

consideração algumas boas práticas tais como a colocação dos candeeiros de iluminação 

pública e da sinalética nas fachadas dos edifícios, em muros ou em corredores destinados às 

infraestruturas de forma a que estes não ocupem os canais de circulação pedonal, 

nomeadamente nos arruamentos de perfis de menor dimensão. A aplicação de grelhas de 

proteção nas caldeiras das árvores é, também, considerada uma boa prática, visto que tende 

a minimizar o risco de lesões dos transeuntes (Teles. 2016)59.  

Posto isto, qualquer elemento urbano presente no espaço publico dever ir de encontro com 

os princípios do Design Inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 

Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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4. Resultados da aplicação de uma metodologia e considerações 

finais 
 

A possibilidade de estagiar na empresa mobilidade e planeamento do território, lda., foi 

essencial para a realização deste trabalho, pois permitiu que tivesse à disposição imensas 

informações sobre todos os temas abordado e que o acompanhamento deste trabalho fosse 

feito ao longo do estágio por técnicos experientes na área do planeamento da acessibilidade 

e mobilidade. A nível profissional e pessoal, este estágio foi uma experiência muito 

gratificante e enriquecedora, permitindo perceber a importância do trabalho interdisciplinar 

para a elaboração de qualquer plano. 

A intenção inicial de desenvolver um Plano de Promoção da Acessibilidade surgira da 

necessidade clara que a cidade de Valbom apresentava de ser reabilitada, com especial 

atenção à mobilidade. Pretendeu-se que fosse realizado um levantamento das barreiras 

existentes no território, de forma a que, mais tarde, este pudesse servir como uma síntese dos 

problemas a resolver, de modo a promover melhores condições de vida, com um território 

mais atrativo.  

Para a seleção da área de estudo, foram tidos em consideração vários aspetos, como o facto 

de esta corresponder ao núcleo mais antigo e mais degradado da cidade, de a densidade 

populacional ser mais elevada nesta parte da cidade, caraterizada pela ocupação habitacional 

em torno de um eixo de acesso à cidade do Porto onde grande parte da população é idosa, 

mas também, por ser aqui onde se concentra grande parte dos equipamentos de utilização 

coletiva.  

Alguns dos objetivos para este tipo de planos passam pela garantia da acessibilidade em geral, 

pela informação, formação e sensibilização dos cidadãos sobre o espaço público enquanto 

espaço integrador e pela resolução de problemas arquitetónicos e urbanísticos de forma a 
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integrar as pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida nas cidades (Centro de 

Reabilitação Profissional de Gaia. 201060; Teles, 201461 e Teles, 201462). 

Colocados os objetivos, considerou-se essencial a construção de uma rede de espaços 

públicos de proximidade que promova a integração e a melhoria da qualidade de vida da 

população, a redução dos constrangimentos na circulação viária e pedonal e a promoção de 

um sistema de mobilidade suave integrando uma rede de canais pedonais e cicláveis 

contínuos. Para tanto, é essencial reforçar a atratividade da cidade de Valbom, enquanto local 

para viver, trabalhar e visitar. 

De forma a se perceber a necessidade de intervenção em Valbom, foi elaborado um 

diagnóstico social onde foram integrados dados sobre a antiga freguesia de Valbom e sobre 

o concelho de Gondomar. Através do mesmo, foi possível perceber que o concelho de 

Gondomar, apesar de ter registado um aumento populacional entre 2001 e 2011, inverte esta 

tendência no período de 2011 a 2017 (de acordo com as estimativas do INE). Deve notar-se 

que a cidade de Valbom, em 2011, apresentava um índice de envelhecimento inferior aos 

valores indicados para Portugal, sendo um dado essencial para a elaboração de qualquer 

plano de acessibilidade, visto que com o aumento da população idosa aumenta também as 

limitações físicas, fisiológicas ou anatómicas da população e que estas devem ser tidas em 

conta na promoção e melhoria da acessibilidade (Teles. 2016)63. 

Relativamente à taxa de deficiência nesta antiga freguesia do concelho de Gondomar, em 

2001, os seus valores superam os valores nacionais. Além disso, a proporção de população 

com muita dificuldade em ver, ouvir, andar e subir degraus era a segunda mais elevada das 

freguesias do concelho de Gondomar, correspondendo a 28,73% e 0,17% das pessoas são 

cegas, 0,19% são surdas e 0,90% não são capazes de andar ou subir degraus. 

                                                           
60 Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. (2010). Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade. Disponível em: 

<http://www.crpg.pt/estudosProjectos/temasreferencia/acessibilidades/Paginas/Planonacional.aspx>. 
61 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
62 Teles. (2014). Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade- Programa RAMPA. Município de Pombal. Fase III- 

Versão Final do Plano. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda.  

63 Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: Caracterização e Diagnóstico. Porto. 

Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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Para o diagnóstico físico do território, a metodologia utilizada para a realização do 

levantamento em Valbom foi igual à adotada nos planos de promoção de acessibilidade, 

recorrendo-se à análise por “tipologia de barreira”. Com este diagnóstico pretendeu-se avaliar 

as condições de acessibilidade do espaço público de Valbom, detetando, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, a presença de barreiras à circulação segura e 

confortável dos cidadãos. 

Após o levantamento das barreiras, procedeu-se à sua representação cartográfica, 

verificando-se a existência de trinta e duas das trinta e oito tipologias de barreira utilizadas 

na elaboração dos planos de promoção da acessibilidade. Dada a necessidade de se assinalar 

casos que podiam ser tidos como perigosos para a população, resolveu-se criar uma nova 

tipologia de barreira, à qual se chamou de “outros tipos de barreiras”, integrando a presença 

de capelinhas nas passadeiras e a existência de perigo de queda (pela ausência ou reduzida 

altura de muros, muretes ou gradeamento em locais declivosos). 

Na cartografia, os percursos foram classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006, 

como “acessíveis” (representados através de uma linha contínua de cor verde), ou 

“inacessíveis (indicados por uma linha descontinua de cor vermelha). No total, foram 

elaborados trinta e três mapas de levantamento. 

Como foi possível notar através do diagnóstico, os principais eixos urbanos da cidade de 

Valbom não apresentam condições satisfatórias à circulação pedonal, visto que se tratam de 

ruas estreitas onde os passeios estão ausentes ou subdimensionados, já que a prioridade de 

circulação foi dada ao automóvel através da sua dotação com vias em ambos os sentidos. 

Noutros casos, foi possível verificar a existência de descontinuidades nos percursos, pela 

existência de barreiras. 

Pela fraca qualidade dos percursos pedonais, a circulação pode considerar-se insegura e 

descontínua, fazendo com que a utilização do automóvel se torne a única opção para a 

população se deslocar, quer se tratem de pequenas ou médias distâncias, o que faz com que 

o espaço público da cidade de Valbom fique incapaz de atrair a população como lugar de 

convívio (Sociedade Portuguesa de Inovação. 2018). 
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As passagens de peões, igualmente importantes para a promoção da continuidade dos 

percursos pedonais, quando existem, apresentam vários problemas, como por exemplo a 

degradação da sua pintura, a ausência de sinalização indicativa da presença de uma 

passadeira e a ausência ou má execução dos rebaixamentos de passeio, que dificultam ou 

impossibilitam o seu acesso.  

O estacionamento destinado às pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida na via 

pública também foi analisado, sendo que este representa um enorme problema, já que, dos 

lugares existentes na cidade de Valbom, apenas um cumpre as normas legalmente 

estipuladas.  

O mobiliário urbano encontrado na cidade de Valbom que foi classificado como barreira, 

apresentava problemas relativamente à sua localização no espaço urbano e ao design 

agressivo, sendo, por isso, considerado perigoso para as pessoas invisuais. Os abrigos de 

transportes coletivos, de todo o mobiliário urbano encontrado, é o que apresenta problemas 

mais sérios, pela sua má colocação e pela sua dimensão, ocupando, por vezes, a totalidade 

do passeio e obrigando as pessoas a circularem pelas vias de circulação destinadas aos 

automóveis. 

O estacionamento abusivo é outro grande problema na cidade de Valbom, originado não por 

erros no planeamento, mas sim pela falta de civismo.  Pela sua abundância, trata-se de uma 

barreira de difícil resolução. Em grande parte das situações encontradas, os passeios 

encontram-se totalmente ocupados por automóveis, principalmente na proximidade das 

passagens de peões, bloqueando a vista dos condutores sobre os peões, colocando-os em 

perigo e causando acidentes, principalmente junto de zonas escolares, onde o perigo é maior, 

já que as crianças, pela estatura reduzida e imprevisibilidade, são especialmente vulneráveis.  

De forma a resolver os problemas de mobilidade e acessibilidade, foi sugerido no Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana de Gondomar (2018) a adoção de um modelo territorial 

apoiado num sistema de mobilidade, onde a vivência urbana e a coexistência dos diversos 

modos de transporte devem ser promovidas e as redes pedonais e cicláveis reforçadas, de 

modo a garantir a criação de uma rede contínua e segura.  
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No mesmo sentido, Teles (2014)64, afirma que os problemas de acessibilidade e mobilidade 

podem ser resolvidos consoante o tipo de perfil de rua. Ou seja, para os casos onde as ruas 

têm um perfil inferior a 5,15 metros de largura, não sendo dotada de passeios cumpridores 

das normas estipuladas no Decreto-Lei n.º 163/2006, propõe o uso partilhado das mesmas, 

sendo que as faixas de circulação dos peões possuem um material mais confortável que 

contrasta com o do automóvel. 

Quando o perfil de rua varia entre os 5,15 e os 5,40 metros, as ruas são partilhadas, sendo 

que os corredores pedonais laterais devem estar à cota do pavimento, distinguindo-se através 

de materiais contrastantes e possuir, pelo menos, 1,20 metros de largura (Teles, 2014)64. 

O perfil de rua mais comum, que varia entre os 5,40 e os 8,40 metros, geralmente apresenta 

problemas ao nível da mobilidade pedonal por possuir duas vias de trânsito em sentidos 

opostos. Deste modo, sugere que estas apenas possuam um sentido de circulação e passeios 

de ambos os lados, com pelo menos 1,20 metros (Teles, 2014) 64. 

Por fim, nas ruas cujo perfil varie de 8,40 a 9,60 metros, a circulação automóvel poderá ser 

feita em ambos os sentidos e os passeios laterais poderão adquirir dimensões superiores a 

1,20 metros (Teles, 2014) 64. 

Relativamente à instalação de mobiliário urbano, deve ser tido em consideração que a 

instalação de bancos, bebedouros, candeeiros de iluminação pública, park bikes e W.C. 

públicos adaptados é muito importante para o incentivo à permanência no espaço público, 

assim como a criação de parques infantis e de ginásios ao ar livre, que tornam a cidade mais 

atrativa e promovem a utilização do espaço público. 

No caso de Valbom, à exceção da marginal entre Gramido e Ribeira de Abade, não existem 

ciclovias ou cicloparques. Assim, para incentivar a mobilidade suave, deve ser criada uma 

rede cicloviária, principalmente em torno dos equipamentos existentes, dando especial 

atenção às zonas escolares, a par de campanhas que promovam o uso da bicicleta, visto que 

é através das crianças que se poderá vir a criar uma possível cultura da bicicleta. 

                                                           
64 Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). 

Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 
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Outro aspeto importante é a adoção de medidas mais inclusivas para o mobiliário urbano, 

designadamente com a remoção de arestas vivas que podem magoar seriamente pessoas 

invisuais, introdução de indicações em Braille e ainda, alteração da altura a que se encontram 

as ranhuras de determinadas peças de mobiliário urbano, tais como os caixotes do lixo, que 

se encontram a um nível exageradamente alto para um utilizador de cadeira de rodas. 

Aqui ficou o diagnóstico, realizado no âmbito do estágio e algumas linhas de proposta. O 

essencial agora seria, de facto, o desenvolvimento de um plano e adoção de medidas – 

evidentes, algumas – capazes de melhorar significativamente um espaço cheio de problemas. 

Em vista do diagnóstico, não ficam dúvidas sobre a necessidade de intervenção na cidade de 

Valbom, para que esta consiga níveis mínimos de qualidade do seu espaço público, passando 

a ser mais atrativa para viver e para trabalhar, fixando as pessoas e atraindo a população com 

mobilidade reduzida ou condicionada, evitando o seu isolamento e promovendo a sua 

participação do dia-a-dia. 
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Anexos: 
 

Sete princípios para o design de ambientes, comunicações e produtos 

 

1. Utilização equitativa 

Pretende-se que o design seja útil, utilizável e comercializável por indivíduos com 

diversas capacidades, – passando pelas crianças aos idosos, às pessoas com 

deficiência, aos doentes ou feridos e, ainda, indivíduos colocados em 

desvantagem por circunstâncias externas – evitando, deste modo, a sua 

segregação e estigmatização. 

 

2. Flexibilidade de 

utilização 

O design deve ser capaz de se adaptar para albergar um amplo leque de 

capacidades e preferências pessoais, mas também, de oferecer opções e 

possibilidades de escolha relativamente aos métodos de uso (por exemplo: destro 

ou canhoto); 

 

3. Utilização simples e 

intuitiva 

O design deverá sempre ser intuitivo e facilmente compreendido, 

independentemente da experiência, conhecimentos, aptidões linguísticas ou do 

estado de concentração do indivíduo. 

 

4. Informação 

percetível 

A informação deve ser transmitida ao utilizador de forma eficaz, quaisquer sejam 

das condições do ambiente onde se localiza ou das capacidades sensoriais dos 

utilizadores. 

 

5. Tolerância ao erro 

(Fig.1) 

Este princípio, passa pela minimização dos perigos e das consequências de 

acidentes e/ou imprevistos. 

 

6. Esforço físico 

mínimo 

Promoção do uso confortável, causando o mínimo possível de fadiga, 

possibilitando que o utilizador adote uma posição neutra e minimize ações 

repetitivas. 

7. Dimensão e espaço 

de abordagem e de 

utilização (Fig.2) 

No design, deverão estar incorporadas as dimensões e os espaços apropriados ao 

utilizador, para que este tenha acesso, manipule, utilize e alcance os objetos, 

independentemente da sua postura, mobilidade ou dimensão. 

Fonte: (Pepitone, C., 2014). 

Anexo I- Os sete princípios para o design de ambientes, comunicações e produtos 
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Anexo II- Cinco áreas de estudo dos Planos de Promoção da Acessibilidade 

Fonte: Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). Porto. Mpt-

mobilidade e planeamento do território, Lda. ISBN: 978-989-8427-32-8. 
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Anexo III- Cinco áreas de estudo dos Planos de Promoção da Acessibilidade (cont.). 

Fonte: Teles. (2014). A Cidade das (i)Mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (2ª Edição). Porto. Mpt-

mobilidade e planeamento do território, Lda. ISBN: 978-989-8427-32-8. 
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Anexo IV- Mapa das freguesias do concelho de Gondomar 
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Anexo V- Mapa de enquadramento da área de estudo de Valbom, Gondomar. 
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Anexo VI- Mapa da tipologia de equipamentos presentes na área de estudo 
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Anexo VII- Mapa da densidade populacional por freguesia no concelho de Gondomar, de acordo com os 

censos de 2011. 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Anexo VIII- Mapa de densidade populacional por subsecção no concelho de Gondomar, de acordo com os 

censos 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Anexo IX- Mapa da proporção de população com idade compreendida entre os 0 e os 4 anos, de acordo com 

os censos 2011, em percentagem. 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Anexo X- Mapa da proporção de população com idade compreendida entre os 0 e os 4 anos, de acordo com 

os censos 2011, em percentagem. 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Anexo XI- Tipologias de barreiras arquitetónicas e urbanísticas existentes. 

Fonte: Teles. (2016). Plano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo. Fase I: 

Caracterização e Diagnóstico. Porto. Mpt-mobilidade e planeamento do território, Lda. 



124 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII- Abrigo Bus presente na Rua da 

Escola Dramática. 

Anexo XII- Abrigo Bus presente no Largo da 

Fonte Pedrinha 

Anexo XIV- Abrigo Bus presente na Rua José 

Marques Pinto 
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Anexo XVII- Boca de Incêndio presente na 

Rua José Marques Pinto 

Anexo XVI- Armário presente na Rua Doutor Joaquim 

Manuel da Costa 

Anexo XV- Armário presente na Rua Doutor 

Augusto Barreto da Costa 

Anexo XVII- Boca de Incêndio presente na Rua da Paz 
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Anexo XIX- Árvore mal localizada na Rua 

Doutor Joaquim Manuel da Costa 

Anexo XVIII- Caldeira de árvore sem grelha de 

proteção na Rua Comandante Américo Viana 

Anexo XX- Árvore mal colocada e com ausência de grelha de 

proteção 
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Anexo XXI- Cabina Telefónica na Rua Doutor 

Joaquim Manuel da Costa. 

Anexo XXII- Pilaretes na Rua Doutor Joaquim 

Manuel da Costa. 

Fonte: Google Earth 

Anexo XXIII- Cabina telefónica na Rua da Giesta 

Anexo XXIV- Floreiras na Rua Doutor Augusto 

Barreto da Costa. 
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Anexo XXVI- Candeeiro de Iluminação Pública presente na 

Avenida Miguel Bombarda 

Anexo XXV- Candeeiro de Iluminação 

Pública presente na Rua da Paz 

Anexo XXVII- Sinal de trânsito no cruzamento das 

Ruas da Escola Dramática e Doutor Joaquim 

Manuel da Costa 

Anexo XXVIII- Sinal de trânsito presente na Rua 

Doutor Augusto Barreto da Costa. 
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Anexo XXIXI- Contentor do Lixo presente na Rua 

Francisco Pereira Gonçalves 

 

Anexo XXX- Contentor do Lixo na Rua Doutor 

Joaquim Manuel da Costa 

Anexo XXX- Marcos de Correio na Rua Francisco 

Sá Caneiro. 
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Anexo XXXI- MUPI presente na Avenida 

Miguel Bombarda 

Anexo XXXII- Papeleira na Rua Doutor Joaquim 

Manuel da Costa 
Anexo XXXIII- Papeleira na Rua Eça de 

Queirós 
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Anexo XXXV- Placa toponímica na Rua 

Monte de São Pedro 

Anexo XXXIVI- Quiosque no Largo da Fonte Pedrinha. 
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 Anexo XXXVI- Quiosque na Rua Doutor 

Joaquim Manuel da Costa 
Anexo XXXVII- Degrau na Rua Doutor Augusto 

Barreto Costa 
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Anexo XL- Escadaria na Rua Camilo Castelo 

Branco 

Anexo XXXVIIII- Rampa na Rua 

Francisco Pereira Gonçalves 
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Anexo XXXIX- Ausência de passadeira na Rua Francisco Pereira 

Gonçalves 

Anexo XL- Passadeira com pintura degradada na Rua Manuel Monteiro 

Meireles 
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Anexo XLI- Ausência de passeios na Rua 

Escola Dramática 

Anexo XLII- Ausência de passeios na Rua dos Pescadores 
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Anexo XLIV- Subdimensionamento dos passeios 

na Rua Professora Alzira Mendes Rodrigues 

Anexo XLIII- Subdimensionamento dos passeios 

na Rua Escola Dramática 
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Anexo XLIX- Pavimento degradado na 

Rua da Giesta 

Anexo XLVIII- Pavimento degradado na Rua 

da Escola Dramática 
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Anexo XLV- Rebaixamento de passeio mal-executado no Largo da Fonte Pedrinha 

Anexo XLVI- Ausência de rebaixamento de passeio na Rua de Júlio Dinis 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XLVII- Passadeira a terminar em estacionamento na Rua Escola Dramática 

Anexo XLVIII- Passadeira a terminar em 

estacionamento na Rua Novais da Cunha 
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Anexo XLIX- Estacionamento abusivo na Rua dos Bombeiros Voluntários 

Anexo L- Estacionamento abusivo na Rua dos Bombeiros Voluntários 

Anexo LI- Obstáculos comerciais na 

Rua dos Bombeiros Voluntários 
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Anexo LII- Classificação dos percursos em análise 
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Anexo LIII- Tabela de levantamento (1) 
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 Anexo LIV- Tabela de levantamento (2) 
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 Anexo LV- Tabela de levantamento (3) 
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Anexo LVI- Tabela de levantamento (4) 
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Anexo LVIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (2) 

Anexo LVII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (1) 
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Anexo LIX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (3) 

Anexo LX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (4) 
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Anexo LXI- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (5) 



149 
 

 

Anexo LXIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (7) 

Anexo LXII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (6) 
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Anexo LXIX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (8) 

Anexo LXX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (9) 
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Anexo LXXII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (11) 

Anexo LXXI- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (10) 
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Anexo LXV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (13) 

Anexo LXIV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (12) 
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Anexo LXVII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (15) 

Anexo LXXV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (14) 
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Anexo LXVIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (17) 

Anexo LXVII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (16) 



155 
 

  

Anexo LXIX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (19) 

Anexo LXX- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (18) 
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Anexo LXXI- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (21) 

Anexo LXXXI- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (20) 
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Anexo LXXXIV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (23) 

Anexo LXXXIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (22) 
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Anexo LXXII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom (24) 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo LXXIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- totalidade das passagens de 

peões 
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Anexo LXXIV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- Passadeiras com Pintura 

degradada 
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Anexo LXXV- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- Ausência de passadeiras 
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Anexo LXXVI- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- Ausência de rebaixamento de 

passeio 
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Anexo LXXVII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- Rebaixamento de passeio mal-

executado 
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Anexo LXXVIII- Mapa das barreiras existentes na área em estudo de Valbom- Passadeira a terminar em 

estacionamento 


