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Resumo 

Este relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Riscos, 

Cidades e Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

e refere-se à vila sede do concelho de Lousada, tendo sido realizado na sequência do 

estágio que teve lugar na Câmara Municipal, entre os meses de janeiro e março e (em 

retorno pós-pandemia), julho e agosto, ao longo do ano de 2020. 

 O principal objetivo foi a realização do diagnóstico de um Plano Local de 

Promoção da Acessibilidade (PLPA) que fora concluído em outubro de 2012 e a avaliação 

da sua concretização em 2020. 

 Assim, o foco recai sobre a mobilidade e ordenamento do território e o relatório 

conta com uma análise ao estado atual das ruas do município, recorrendo a cartografia 

e documentação escrita do estudo referido anteriormente (PLPA), atualizando-o, 

designadamente na identificação de novos problemas, fazendo-se a identificação e 

mapeamento de cada um deles, renovando assim a analise e o plano referido para a 

CML, bem como a proposta de melhorias. 

 Na elaboração de planos de acessibilidade não é possível ignorar a vertente 

jurídica, considerando-se fundamental uma análise à evolução da legislação quanto ao 

domínio da acessibilidade, em especial o Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto, que 

define o regime de acessibilidade aos edifícios, estabelecimentos, vias públicas e 

edifícios habitacionais. 

 No enquadramento, aborda-se também as boas práticas e os progressos no 

caminho de uma maior valorização da dimensão humana na cidade em que os modos 

suaves são considerados, recorrendo-se a vários autores que defendem a cidade do 

encontro, por oposição à que tem por centro o tráfego automóvel. 

 Na dimensão empírica foi possível identificar que os maiores problemas 

encontrados na sede do concelho, relacionados com a fluidez e conforto, associados a 

passagens de peões, lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida 

e mobiliário urbano. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Boas práticas; Vila inclusiva; Igualdade; Mobilidade.  
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Abstract 

This internship report was developed within the scope of the Master in Risks, 

Cities and Spatial Planning at the Faculty of Letters of the University of Porto and refers 

to the village of Lousada, having been carried out following the internship that took 

place in the Municipality of Lousada between the months of January and March 2020 

and (in post-pandemic return), in the months of July and August of the same year. 

The main objective was to carry out the diagnosis of a Local Accessibility 

Promotion Plan (PLPA) that had been completed in October 2012. 

Thus, the focus will be on mobility and spatial planning, which includes an 

analysis of the current state of the streets in the municipality, using maps and 

documentation made with the study referred to above (PLPA), updating which errors 

arise, checking which if they remain or have been corrected, the emergence of new 

obstacles and the identification and mapping of each one of them, thus renewing the 

analysis and the plan referred to the CML, suggesting improvement proposals for the 

various problems detected. 

In the elaboration of accessibility plans, it is not possible to ignore the legal 

aspect, considering an analysis of the evolution of legislation regarding accessibility as 

fundamental, in particular Decree-Law No. 163/2006, 8 of August, which defines the 

accessibility regime for buildings, establishments, public roads and residential buildings. 

It is intended to show good practices and progress towards a greater 

appreciation of the human dimension in the city in which soft modes are valued, using 

various authors who defend the city for people and the encounter, instead of the city, 

made for car traffic. 

The empirical work relates to the problems found in the village related to fluidity 

and comfort, such as those associated with pedestrian crossings, parking spaces for 

people with reduced mobility and urban furniture. 

Keywords: Accessibility; Good habits; Inclusive village; Equality; Mobility. 
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Introdução 

 O presente relatório de estágio é realizado no âmbito do Mestrado em Riscos, 

Cidades e Ordenamento do Território, com a finalidade da obtenção do grau de Mestre. 

 O estágio foi cumprido na Câmara Municipal de Lousada, na Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, com a duração de 5 meses, para cumprimento de 

500 horas protocolares. 

O relatório pretende abordar com mais proximidade a temática da Mobilidade e 

Ordenamento do Território, começando por oferecer uma contextualização geográfica 

do local de estudo, dados estatísticos, o necessário enquadramento teórico e também 

legislativo, associado às boas práticas da mobilidade suave.  

No processo de investigação, começa-se por estudar todos os planos do 

município de Lousada que tratam aspetos ligados à mobilidade, que sejam abrigados 

pela lei em vigor e que tenham por motivação tornar a vila acessível para todos os seus 

habitantes e aqueles que a usem como local de passagem, focando essencialmente 

espaço público. Adquire centralidade o Plano Local de Promoção da Acessibilidade 

(PLPA), realizado pela empresa MPT® Lda., com data de conclusão em outubro de 2012. 

A motivação será então fazer ressurgir vários aspetos e ideias iniciadas por este plano e 

tentar perceber o que desde então terá sido melhorado, o que se manteve, o que se 

pode ainda fazer das propostas do plano e que outras opiniões poderão surgir de novo. 

O PLPA pretendeu principalmente atuar sobre 5 pontos, ditos “locais”, 

considerados cruciais para o bom desenvolvimento da acessibilidade, sendo eles o 

Espaço Público, Edificado, Transportes, Comunicação e Design e por fim a 

Infoacessibilidade. A análise pessoal que foi realizada ao projeto pretende direcionar a 

atenção para o espaço público, com um levantamento de todas as ruas na área 

delimitada pelo PLPA, iniciando este estudo com um enquadramento e leitura de todo 

o plano, recorrendo a todos os manuais deixados para explicação do que foi feito, 

providenciados pela Câmara Municipal. Tendo em conta a legislação, com a lei para a 

mobilidade em vigor, o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, passou-se para o terreno 

com o conhecimento adquirido, aplicando as boas práticas no diagnóstico presencial e 
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levantamento de barreiras existentes, indo ao encontro de novos problemas que vão 

contra a aplicação da mobilidade.  

A parte prática do trabalho consistiu na visita a todas as vias e espaços públicos 

da vila de Lousada que estão dentro da área delimitada para o PLPA em 2011 pelo 

município. Cada uma das ruas foi devidamente analisada, com registo escrito dos 

problemas mais evidentes e registo fotográfico cuidado, cobrindo de uma forma geral 

os locais e retratando também os problemas identificados visualmente. Para melhor 

compressão geográfica foi realizada cartografia e analisados de forma detalhada, os 

problemas que se considerou merecerem mais atenção devido ao seu “grau” de 

gravidade e necessidade urgente de correção. 

Pretende-se como ideia principal, após toda a recolha feita, dar a conhecer os 

erros e uma visão de que o espaço urbano é de todos, mas que os problemas estão no 

terreno, mesmo ao virar de cada esquina, e que nem todos conseguem viver a sua vida 

normalmente com as condições que lhes são oferecidas. É estritamente necessário que 

as pessoas tenham uma chamada à realidade, face a uma cidade que não é livre para 

todos, com barreiras que só se encontram quando “se calçam” as botas de uma pessoa 

cega, ou de alguém que só se pode mover numa cadeira de rodas. Nesse momento 

compreende-se que um simples lancil no passeio sem rebaixamento faz com que a 

independência seja posta em causa, o que deita por terra qualquer ideia de que um local 

seja livre, porque o cidadão está já à partida condicionado de continuar o seu percurso, 

pelo menos sem ajuda doutrem. “A nossa [vila] só fará sentido quando todos a 

percorrermos livremente, cada um com as suas diferenças de capacidade e mobilidade.” 

(Teles, P., 2006). 
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Capítulo 1 - Apresentação 

1.1 - Objetivos 

Existe ainda muito trabalho a ser desenvolvido em Portugal na temática da 

acessibilidade, principalmente se falarmos a nível municipal, ainda assim, só é possível 

alcançar o desenvolvimento que se pretende quando o planeamento se focar nas 

necessidades e prioridades de quem realmente precisa e convive com as dificuldades de 

locomoção, sendo necessário desenvolver ações que incluam e sensibilizem a 

população, promovendo ao mesmo tempo a participação pública. Na elaboração dos 

Planos de Promoção da Acessibilidade deve ser adotado um pensamento de cariz 

estratégico, para que se evitem as medidas mais individuais ou com interesses próprios. 

Deve sempre pensar-se na globalidade como pano de fundo, indo de encontra às 

dificuldades mais específicas. (Teles. 2014). 

Os planos que promovam acessibilidade enfrentam sempre desafios que vão de 

encontro ao que se pretende mudar, como por exemplo a alteração de mentalidades, o 

nível educativo dos cidadãos e a perceção do espaço público como um espaço que deve 

ser de integração para todos os cidadãos. (Teles. 2014). 

Deve por isso reconhecer-se quem mais beneficiará de uma resolução dos 

problemas num certo local, identificando a população envelhecida ou incapacitada, 

compreendendo com isto as necessidades especiais das pessoas com mobilidade 

condicionada, sendo estritamente necessário o envolvimento das entidades locais. 

(Teles. 2014). 

Pretende-se com estes planos que a preocupação ou sensibilização chegue à 

população, na tentativa de a formar e informar no mesmo sentido, passando por 

aspetos como a acessibilidade em espaços públicos e edificado, transportes acessíveis a 

todos, criação de medidas de correção geral para aplicar nas barreiras arquitetónicas e 

urbanísticas à escala municipal e modos de garantir que tal processo ocorre de forma 

assertiva. 

Posto isto, a elaboração deste estudo pretende aplicar, de forma muito similar a 

metodologia aplicada para a elaboração do Plano Local de Promoção da Acessibilidade, 

sendo o principal objetivo a sua atualização, focando essencialmente no espaço público, 
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oito anos depois, tendo em consideração e por mesmos objetivos a sensibilização da 

população para com o assunto da mobilidade suave, detetando os erros que foram 

solucionados, os que ficaram por resolver e quais os bons e maus exemplos existentes, 

indicando possíveis soluções para serem aplicadas na vila de Lousada, dentro da 

delimitação criada para o estudo anterior (PLPA 2012). 

 

1.2 - Contexto do estágio 

 O estágio associado a este relatório foi cumprido na Câmara Municipal de 

Lousada, na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e decorreu entre os meses 

de janeiro e março, tendo sido interrompido pelo surto pandémico de Covid-19, e depois 

prolongado, através de adenda protocolar, no mês de julho e até ao último dia de agosto 

de 2020. Foram realizadas 535 horas em âmbito de estágio, para as 500 que previa o 

protocolo acordado entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e a 

Câmara Municipal de Lousada (CML). 

Todo o processo foi acompanhado de perto e auxiliado pelos orientadores de 

estágio e fontes próximas pertencentes a ambas as instituições, sendo o Prof. Dr. José 

Alberto Rio Fernandes o orientador escolhido na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, enquanto, por parte da Câmara Municipal de Lousada, ficaram a cargo da 

orientação a Dra. Liliana Sousa, assim como a Arquiteta Sílvia Sousa, tendo sido realizado 

o estágio maioritariamente na Divisão de Planeamento e Gestão do Território, com o 

auxílio de vários técnicos dessa mesma divisão. Na componente prática, o trabalho teve 

lugar no território que consta da delimitação do Plano Local de Promoção de 

Acessibilidade realizado para o Município de Lousada (CML), estudado pela empresa 

MPT® Lda., contendo um total de 148 ruas, todas percorridas no período de 15 dias. 

A CML é o órgão executivo do município, estando as suas competências 

conceituadas no Regime Jurídico das Autarquias Locais, entre cujas funções se incluí a 

administração das práticas de ordenamento do território, caminhando no sentido do 

desenvolvimento sustentável no concelho, promovendo-o a nível ambiental, social, 

económico e tecnológico, de acordo com os recursos disponíveis. 
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A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) tem como competências 

a administração de práticas urbanísticas, com o propósito da promoção da sua coesão 

social, do seu desenvolvimento e crescimento sustentado, na tarefa da política de 

prosperar a qualidade de vida da população, de acordo com os princípios estratégicos 

definidos nos planos urbanísticos aprovados (Website CM Lousada). 

Entre outras responsabilidades, a DPGU  trata da “elaboração e avaliação da 

execução dos planos municipais do ordenamento do território, estudos prévios, 

anteprojetos e projetos de execução relativos a edifícios, infraestruturas, espaços 

exteriores, vias de comunicação, equipamentos coletivos entre outros, competindo-lhe 

no âmbito das suas atribuições e competências legais, monitorar, gerir e rever o Plano 

Diretor Municipal (PDM), adotando as suas medidas de regulamentação específicas.  

Elaborar PDM’s, nomeadamente Planos de Urbanização (PU) e de Pormenor 

(PP); Manter atualizada a cartografia do município assim como a utilização e 

implementação do sistema de informação geográfica; Assegurar, de acordo com a 

legislação em vigor, o exercício das competências municipais em matéria de urbanismo 

e política dos solos, nomeadamente da zona de defesa, controlo urbano das áreas de 

reconversão ou recuperação urbanística e recuperação de áreas degradadas e centros 

históricos; Remeter às respetivas conservatórias do registo predial as alterações 

ocorridas em vias públicas e de numeração policial dos prédios e cumprir as demais 

obrigações legais nesta matéria.  

Compete ainda, como âmbito de gestão urbanística, o assegurar da execução do 

registo cartográfico e atualização de plantas cadastrais; a promoção para a elaboração 

de estudos, nomeadamente de reordenamento urbanístico e de requalificação dos 

espaços públicos, estudos prévios, anteprojetos e projetos de arquitetura de 

equipamentos municipais, entre outros que se insiram na área do ordenamento do 

território; Assegurar a aquisição de serviços no domínio do ordenamento do território e 

do planeamento urbanístico; Promover a execução de projetos ou aquisição de serviços 

no âmbito dos arranjos exteriores, equipamentos coletivos e infraestruturas; Garantir a 

gestão dos processos de venda livre ou em hasta pública de lotes para construção que 

sejam propriedade do município e exercer todas as demais funções que lhes sejam 
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delegadas (à DPGU) por despacho do Presidente da Câmara. (Diário da República, 2ª 

série – N.º 43; Despacho 3367/2013, de 1 de março). 

 

1.3 - Metodologia 

Tal como na elaboração de todos os planos de promoção da acessibilidade, no 

caso do plano de Lousada, a preocupação e principal objetivo do plano é o da inclusão 

de todas as pessoas na vida urbana, na tentativa de promover a qualidade de vida, 

cruzando para isso a informação que fora recolhida através de diagnóstico arquitetónico 

e urbanístico com a do diagnóstico físico e social, no que diz respeito às necessidades 

de acessibilidade para todos. (Teles, 2013, 2014 e 2016). 

 Tendo sempre em conta os objetivos definidos pelo Decreto-Lei 163/2006, de 8 

de agosto, como guia de regência para as boas práticas e deteção de erros, o Plano Local 

de Promoção da Acessibilidade para o Município de Lousada é composto por cinco áreas 

chave nas quais todos os Planos de Promoção de Acessibilidade se têm baseado, sendo 

elas: Espaço Público, Edificado, Transportes, Comunicação e Design por fim 

Infoacessibilidade. De todas estas áreas, o diagnóstico atual, em 2020, usando a 

metodologia do plano, recaí sobretudo pela análise da acessibilidade e design inclusivo, 

a supressão de barreiras, medidas de correção e quais as prioridades de execução, 

principalmente para os Espaços Públicos. O intuito será o de terminar com as 

intervenções exclusivas e isoladas que poucos benefícios trazem ao panorama geral de 

uma localidade e mudar a mentalidade para o pensamento macrossocial, pensando no 

bem comum a todos os utentes. 

 Para a realização do presente relatório é essencial o uso dos Sistemas de 

Informação Geográfica na representação e levantamento das barreiras encontradas 

pelo município de Lousada. Não seria possível de forma tão breve diagnosticar e registar 

de forma clara, cuidada e precisa a localização dos mesmos e o seu grau de intervenção 

necessária, oferecendo uma perspetiva sobre o território que possa evidenciar os locais 

de intervenção mais necessário, em conformidade com as necessidades da população. 

 Em primeiro lugar foi necessário uma pesquisa bibliográfica sobre todas as 

temáticas que se relacionassem com os princípios destes mesmos planos tais como a 
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acessibilidade, mobilidade, desenho urbano, urbanismo, arquitetura inclusiva e design 

universal, sendo de igual forma essencial uma pesquisa sobre a legislação existente para 

a acessibilidade, que consta desde 1997 até à atualidade, passando pelo mencionado 

Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto. De forma mais clara e importante, o Guia da 

Acessibilidade e Mobilidade para Todos, que surge de forma a esclarecer de modo geral 

e simplificada a legislação mencionada, sendo para quem não lida com as leis de forma 

tão recorrente a melhor forma de contextualização possível. Após a consulta de 

bibliografia e sites para debate teórico e conceptual partiu-se para o levantamento, 

percorrendo todas as ruas da área previamente delimitada para identificação de 

barreiras, corrigindo pormenorizadamente e mapeando tais elementos, para que 

fossem então cruzados com o diagnóstico. Para melhor compreensão das melhorias e 

alterações é também realizada cartografia, o que favorece a compreensão geográfica da 

situação. Por fim, e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do estágio e após 

a pesquisa, são indicadas algumas propostas de soluções possíveis para os problemas 

encontrados, considerando apenas o foco da acessibilidade e mobilidade suave. 
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Capítulo 2 - Quadro Teórico 

2.1 - Conceitos centrais 

2.1.1 - Acessibilidade 

É estritamente necessário, nos dias de hoje, a construção de um meio 

sustentável para o desenvolvimento de uma sociedade economicamente e socialmente 

viva, onde todo o meio se relaciona com quem dele participa e as pessoas se sentem 

integradas. Para isso é importante fazer com que todos, com as suas diferenças e 

dificuldades, possam caminhar a cidade e ter as mesmas oportunidades, numa 

sociedade inclusiva e diversificada, estimulada mutuamente pela construção de um 

meio físico; sem obstáculos a qualquer indivíduo. 

Nesta linha de raciocínio, é essencial considerar o Conceito Europeu de 

Acessibilidade (CEA), que considera a acessibilidade deve fazer parte das preocupações 

de toda a sociedade e não apenas de uma minoria com necessidades especiais. O meio 

físico deve respeitar as diferenças entre os utilizadores, sendo ele funcional, de 

compreensão rápida e fácil e ser agradável esteticamente. O CEA alerta para o facto de 

que o meio físico não deve de forma alguma constituir um risco para a saúde da 

população, nem perturbar utentes que possam ter alergias ou outras doenças do foro 

respiratório (Teixeira, O., 2014) 

O mesmo autor afirma que quando se fala de “sociedade acessível” refere-se a 

uma sociedade diversificada, que promove e incentiva o crescimento da acessibilidade 

a quaisquer níveis estruturais, o que torna a participação de todos os cidadãos mais 

agradável, quer tenham deficiências ou não, parte integrante nas ideias e decisões 

económicas e sociais, fazendo com isto crescer a sociedade e promover a 

empregabilidade e consequentemente a coesão. Todo o espaço de um local que 

pretenda ou que já se considere inclusivo, deve facilitar o acesso às diversas 

oportunidades existentes, olhando à adaptação e design universal de todos os seus 

espaços públicos, vias, edifícios, transportes, meios e formas de comunicação e 

divulgação e avanços tecnológicos que caminham no sentido de abrir a cidade a 

qualquer indivíduo, para que este se expresse tal como é, promovendo assim a 
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diversidade, combatendo limitações, e permitindo que cada um, sendo igual a si mesmo, 

tenha autonomia. 

Pode ler-se numa breve revisão ao Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto (atual 

decreto em vigor para as leis de acessibilidade e mobilidade), que a acessibilidade é um 

elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas, o meio imprescindível para o 

exercício dos direitos que são conferidos a um membro da sociedade, com mais laços 

sociais, maior participação cívica e maior solidariedade no Estado social de direito. 

A acessibilidade a um determinado ponto é definida pela oferta de sistemas de 

transporte de diversos modos, nas suas componentes infraestrutura e serviços que nela 

operam, a partir de um universo de diferentes origens. Por exemplo, com o transporte 

individual (carro próprio) a acessibilidade é viabilizada a partir da utilização de um 

conjunto de infraestruturas rodoviárias (vias e aparcamento), mas depende também da 

capacidade individual de produzir um determinado serviço que abrange a manutenção 

do veículo (capacitando-o para a deslocação desejada), a licença de condução, a escolha 

do horário, do percurso a realizar e da solução de aparcamento do destino final 

(acessibilidade, mobilidade e logística urbana). 

Cabe a todos os cidadãos como obrigatoriedade, em todo e qualquer local, zelar 

pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida. Numa cidade, 

considera-se todos os tipos de dificuldades associadas à acessibilidade, verificando-se 

que cerca de 60% das pessoas, em média, é afetada por alguma dificuldade de acesso, 

por mais pequena que seja (valor médio para países de OCDE), o que pode de alguma 

forma dificultar ou tornar impeditiva a participação na vida económica, social e cultural, 

devido à existência das barreiras. É por isso necessário que se pense e planeie uma 

cidade, ou vila neste caso, para quem mais necessita, porque se estiver acessível para 

quem mais tem dificuldades, com toda a certeza todos beneficiarão. 

 Cidades ou sistemas acessíveis não admitem descontinuidades. Se um autocarro 

for tido como acessível, este torna-se inútil para pessoas de mobilidade condicionada se 

as mesmas não conseguirem chegar às paragens ou cais de embarque, assim como uma 

instalação sanitária adaptada não cumpre o seu prepósito se tiver dois ou três degraus 

que separem o utente da sua utilização, ainda que dentro cumpra todas as medidas 

necessárias para a utilização desta pessoa com necessidades. É necessária uma 
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intervenção que vá de encontro a estes problemas de descontinuidade, não pensando 

apenas no que pode ser feito de novo relativamente à melhoria das acessibilidades, mas 

também colmatar boas estruturas já existentes onde faltem apenas pequenos aspetos 

conectores para que cumpram o seu propósito.  

O meio físico deve permitir que todos os indivíduos se desenvolvam como 

pessoas que são. Assim, o design tem de ter em conta a diversidade da população e a 

necessidade que todos têm de ser independentes. Portanto, o meio edificado, incluindo 

os respetivos elementos e componentes, deve ser concebido por forma a permitir que 

todos tenham acesso às diferentes oportunidades existentes: isto é, à cultura, aos 

espaços, edifícios, às comunicações, aos serviços, à economia, à participação, etc… 

Muitos arquitetos e planeadores hoje favorecem ou preferem comunidades 

compactas, pensadas à escala humana, providenciando assim acesso fácil a uma grande 

escala de funções, serviços e atividades (Seamon, 2002; Steinfeld & White, 2010). Tais 

zonas residenciais que sejam caminháveis e acessíveis motivam os seus residentes a 

serem fisicamente ativos e por isso providenciam benefícios à saúde (Frank, Engelke, & 

Schmid, 2003). 

 Assim o meio físico deve ser: respeitador, seguro, saudável, funcional, 

compreensível (uma informação clara; disposição de espaços), estético. 

 O ser acessível é a caracterização de um meio físico ou de um objeto que permite 

a interação de todas as pessoas com esse meio físico ou objeto e a utilização destes de 

uma forma equilibrada/amigável, respeitadora e segura. Isto significa igualdade de 

oportunidades para todos os utilizadores ou utentes, quaisquer que sejam as suas 

capacidades, antecedentes culturais ou lugar de residência no âmbito do exercício de 

todas as atividades que integram o seu desenvolvimento social ou individual. Portanto 

a Acessibilidade promove a igualdade de oportunidades, não a uniformização da 

população (em termos de cultura, costumes ou hábitos). (Conceito Europeu da 

Acessibilidade CEA, 2003) 

A promoção de acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno 

exercício de direitos da cidadania consagrados na constituição portuguesa, como direito 

à qualidade de vida, à liberdade de expressão e associação, à informação, à dignidade 
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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. (Idália Serrão 

Moniz, 2007) 

Esta tem vantagens para todos os cidadãos, para a comunidade e para o Estado, 

visto que: permite o exercício pleno da cidadania e participação ativa nos diversos 

domínios de atividade da sociedade; assegura ao maior número possível de cidadãos a 

possibilidade de viverem integrados na sua comunidade em situações de igualdade de 

oportunidades; contribui para que os espaços e serviços ofereçam condições de 

segurança e conforto; e assegura com menores encargos uma vida mais autónoma e 

independente a todos os cidadãos. (Carlos Matias Ramos, Presidente do LNEC, Guia 

Acessibilidade e Mobilidade) 

“Acessibilidade (de acordo com o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto) é a 

possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 

sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.” 

Costuma-se associar o conceito de acessibilidade a uma deficiência específica, 

mais especificamente, aquelas que se locomovem em cadeira de rodas, a acessibilidade 

aos espaços não está restrita apenas a um grupo de pessoas, mas em diferentes grupos 

que compõe a sociedade (como ambulatórias e sensoriais, incluídos nestas categorias 

grávidas e pessoas obesas por exemplo.) A aplicação da acessibilidade fez emergir o 

conceito de desenho universal, que é fortemente apoiado no conceito de inclusão social 

(Duarte e Cohen, 2004, Acessibilidade Emocional) 

 

2.1.2 - Mobilidade 

A promoção de percursos acessíveis é um dos assuntos de maior preocupação 

quando a temática é acessibilidade e mobilidade, com estratégias pensadas para 

resolver problemas físicos e/ou saúde como a crise da obesidade ou a falta de 

sensibilidade para a questão do elevado congestionamento do tráfego automóvel, 

injustiça ambiental e exclusão social. A mobilidade é traduzida de várias maneiras, 
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começando pelo que muitos dizem ser a maneira ou as condições para que um cidadão 

caminhe, atravesse; áreas compactas ou fisicamente atrativas e seguras para o mesmo. 

Há quem diga que mobilidade se traduz por aquilo que esta traz à sociedade e aos 

ambientes locais, não o ato em si, mas o que dele resulta, por exemplo a forma como os 

espaços físicos são sociáveis, melhorando as opções de transporte e para o exercício 

físico. Noutra vertente há quem a defina também como forma de melhoria do espaço 

urbano, o que de certa forma vai de encontro às outras vertentes, ainda assim a 

preocupação aqui está com que seja multidimensional, propondo que seja a grande 

solução para um grande leque de problemas urbanos.  

A cidade não pode ter limites de mobilidade. Muitas vezes a cidade em vez de 

unir os cidadãos, separa e em vez de incluir, exclui, porque na generalidade ou por falta 

de preocupação, não se cumpriram as leis em vigor, fazendo-se passeios estreitos, 

impedindo a continuidade pedonal, não se colocaram passadeiras, nem se fizeram 

rebaixamentos de acesso aos passeios. É comum ver-se sinalética informativa, 

publicitária e de trânsito em qualquer sítio, árvores e contentores do lixo na via pública 

em vez de canteiros ou canais/corredores de infraestruturas, não se adaptando também 

os transportes e os acessos. Todas estas barreiras que parecem simples, tornam o dia-

a-dia de muitos, quase impossível de ultrapassar. 

 Além disso, as atuais cidades, na sua generalidade, estão projetadas ou 

preparadas para o homem médio, indivíduos de idade média, com força e plena saúde. 

Só agora se começa a ver uma maior preocupação em criar ajudas técnicas para pessoas 

com necessidades especiais ou de mobilidade condicionada, ou até mesmo pessoas 

idosas, para lhes possibilitar uma forma segura e autónoma de deslocação entre lugares, 

sendo que a utilização dos equipamentos e dos transportes está ainda muito 

condicionada de uma forma geral, requerendo especial atenção para que sejam feitas 

melhorias de adaptação a pensar nestas pessoas. 

A ideia é pensar na mobilidade e nas suas implicações ou problemas associados 

para debate em design urbano. O sentido é de melhorar, observando os vários 

exemplos, bons ou maus, desde as cidades compactas às áreas mais alargadas para 

pensar nos caminhos, como as grandes periferias urbanas, com rotas seguras de trajeto 

casa-escola, até aos trilhos criados apenas pela passagem humana na natureza. 
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Primeiramente, a definição básica de termos condições básicas para caminhar 

(transversalidade), combinada com a proximidade e segurança mínima. Depois, numa 

dimensão mais macro do que esta é, entender o seu propósito por aqueles que a 

praticam e os que pensam nela, pensando no que necessita esta mobilidade pedonal, 

quais as consequências e o que procura ver melhorado, o que torna realmente um 

percurso. 

Há mais para além do desenho urbano a considerar quando olhamos para esta 

mobilidade num local, como o uso automóvel em centros urbanos, políticas e programas 

e as características da população local, como as suas preferências, motivações e dados 

demográficos, entre outros. Áreas da saúde e transportes são quem mais considera esta 

abordagem à mobilidade. (Forsyth, 2015) 

Termo que tem uso pelo menos desde o século XVIII. Utiliza-se de modo mais 

geral sempre que se fala de acessos, dos custos e benefícios de criar percursos 

sustentáveis ambientalmente.  

 A confusão gerada sobre mobilidade deve-se aos seus propósitos e motivações. 

Se pensarmos a mobilidade a partir da circulação a pé, importa também considerar esta. 

Andar ou caminhar pode ser feito com vários propósitos, seja como forma de transporte, 

exercício ou apenas lazer. Contudo, são misturados com frequência. Cada propósito 

pode ter uma motivação aderente. Por exemplo fazer exercício ou caminhar por lazer 

pode ser feito por redução de stress por exemplo, melhorar a condição física, perder 

peso, sair de casa, encontrar outras pessoas ou até mesmo para desfrutar de um bom 

local. Cada propósito pode estar associado a um tipo ligeiramente diferente de lugar 

para caminhar. 

Segundo o Dicionário Inglês Oxford, caminhável significa “da terra, rua, 

pavimento, ambiente, etc.: que é adequado, com forma ou seguro para caminhantes,” 

derivado do ano de 1736 pelo menos. A primeira definição de lugares caminháveis como 

atravessáveis ou adequados para andar parece ser a mais consensual na maioria das 

fontes.  

Por exemplo, Merriam-Websters (2015) diz que ser caminhável é a “capacidade 

de ou adequado para ser caminhado” ainda que um exemplo que nos deem seja 
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“distância caminhável”. Algo que é caminhável é a “capacidade de ser viajado, 

atravessado ou distância cobrida pelo próprio pé.”  

Mobilidade, ou a dita caminhabilidade, é a perceção sobre a infraestrutura que 

temos de percorrer que nos pode levar do ponto A ao B - caminho contínuo com 

superfície razoável sem grandes perigos para nós mesmos. Isto tem que ver em parte 

com a qualidade do percurso e a configuração relativamente às origens e destinos, um 

problema de forma urbana. O que a capacidade de travessia significa vai variar para cada 

um, principalmente com a sua idade, preferências, dificuldades como andarilhos ou 

cargas, nível de incapacidade, clima, hora do dia, atratividade do destino, segurança 

procurada e doenças, entre outros fatores.  

A capacidade de atravessamento e os dois temas de compacidade e segurança 

estão intimamente ligados pelo propósito do ato de caminhar: o chegar a um destino. 

Formas de transporte e senso comum prezam essencialmente estes conceitos. (Forsyth, 

2015)  

Existem vários exemplos testemunhais de investigadores que devido aos seus 

próprios problemas de mobilidade decidiram torna-los parte da sua luta científica, como 

o exemplo de S. Kay Toombs, que explica: “A resposta à questão ‘é muito longe para ir?’ 

não tem muito a ver com a distância que se consegue medir por passos ou metros. Para 

uma pessoa com problemas de mobilidade, a resposta depende, em grande parte está 

no percurso, entre o ponto de partida e o de chegada. Existem obstáculos que tornem 

impossível manobrar com muletas ou uma bengala? O solo é adequado para uma 

cadeira de rodas? Só assim saberia ser longe ou perto” (Toombs, 2001, pág. 249). 

A mobilidade, dita inclusiva não tem como princípio arranjar soluções especiais 

para quem possui mobilidade reduzida, mas sim arranjar soluções para que todos 

possam usar do espaço de maneira igual. (Silva, 2016) 

Tal como o renomeado arquiteto Jan Gehl disse, na palestra que deu como orador 

do seminário “Fronteiras do Pensamento” em 2016: “Se fizermos mais ruas, teremos 

mais carros e mais tráfego. Mas se proporcionarmos melhores condições para os 

pedestres, para os ciclistas e para a vida pública, o que acontece dez anos mais tarde? 

Teremos mais pedestres, mais ciclistas e mais vida nas ruas. Temos mais saúde, ar menos 
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poluído, gente mais feliz. É importante saber a estratégia que cada cidade quer ter” (Gehl, 

seminário “Fronteiras do Pensamento”, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016) 

Também a nível nacional é possível encontrar conformidade de ideias com o que 

se define por mobilidade de forma global, ainda que seja um vasto campo de ideologias 

e onde nenhuma das definições é inteiramente completa e correto, mas onde todas se 

complementam, havendo sempre um pouco mais a dizer sobre a mobilidade. Para quem 

uma das entidades responsáveis por planear o território em Portugal “reestruturar, 

conceber ou desenhar espaço público é garantir continuidades, é relacionar as funções 

que cada espaço específico deverá prestar a cada um, é incluir nas cidades as áreas 

excluídas, é aproximar os sítios, é reforçar a coesão urbana, é não excluir.” (Desenho 

Urbano e Mobilidade para Todos. (2006). Associação Portuguesa de Planeadores do 

Território (APPLA). 

Visto de uma forma mais global, “A Mobilidade Sustentável é a capacidade de 

dar resposta às necessidades da sociedade em deslocar-se livremente, aceder, 

comunicar, negociar e estabelecer relações, sem sacrificar outros valores humanos e 

ecológicos hoje ou no futuro”. (Concelho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável - WBCSD). Além disso, há questões essenciais, associadas ao bem-estar: 

Como Gehl cita num dos seus livros, Cidades para Pessoas, deve retirar-se a ideia 

de que: “Acima de tudo, nunca se deve perder a vontade de caminhar. Todos os dias eu 

caminho, até alcançar um estado de bem-estar e afasto-me de qualquer doença. 

Caminho em direção aos meus melhores pensamentos e não conheço pensamento 

algum que, por mais difícil que pareça, não possa ser afastado ao caminhar.” (Søren 

Aabye Kierkgaard, prefácio do livro “Cidade para Pessoas”, Jan Gehl, 2010) 

 

2.1.3 - Design universal, arquitetura inclusiva 

O design universal, termo associado à arquitetura dita inclusiva, aparece com a 

preocupação crescente em finais de século XX e inícios do atual século de dar o mesmo 

sentido de oportunidades a todos, quer se seja ou não portador de alguma deficiência 

ou dificuldade motora como desenho reconhecível de uma forma global e de certa 

forma amigável para todos os que procurem utilizar qualquer elemento numa cidade ou 
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vila. É a pretensão de uma uniformização daquilo que conhecemos como elementos 

urbanos ou citadinos, de forma a que estes sejam completamente funcionais e utilizados 

em todo o seu potencial por uma maior quantidade de utilizadores. Se já antes existiam 

autores que defendiam a cidade para as pessoas, a exemplo de Jane Jacobs, com Death 

and Life of Great American Cities, (1961), ou mais recentemente Jan Gehl, o design 

universal reforça essa ideia. Quando se denomina universal pretende-se o 

reconhecimento geral. É o pensar numa papeleira à qual todos cheguem, quer 

caminhem a pé ou de cadeira de rodas, que a detetem quando caminham, mesmo por 

alguém que é cego, sem arestas agressivas que possam ferir alguém que choque contra 

ela por acidente. O mesmo se aplica a todos os outros elementos, ao exemplo uma 

passadeira que deve ter rebaixamentos para ambas as margens, com piso tátil, o que é 

bom para todos, pois com certeza quem fizer proveito dessas indicações táteis terá a 

mesma oportunidade daqueles que não precisavam por ter perfeitas condições motoras 

ou de visão. Mas a questão é essa mesma, o haver um piso tátil, ou sinais sonoros numa 

passagem para peões, não fere o mais comum cidadão, daí que se evidenciem as 

oportunidades de igualdade criadas com o design universal. (Conceito Europeu de 

Acessibilidade, 2003). 

 

2.1.4 - Espaço público e barreiras 

Tudo o que constitui o espaço público, que é comum aos cidadãos de aglomerado 

urbano, quer sejam eles residentes, trabalhadores ou visitantes, afeta de algum modo a 

maneira como a vemos e vivemos. Sendo este espaço de todos, deve-se olhar pelas 

situações que potenciam exclusão social de algum modo e a maneira mais comum 

apresenta-se pelo inadequado mobiliário urbano que não está adaptado para pessoas 

com algum tipo de deficiência ou incapacidade motora. Barreiras urbanísticas e 

arquitetónicas ou barreiras móveis são um fator de grande importância na forma como 

um aglomerado urbano proporciona ambientes e experiências mais ou menos 

agradáveis a quem por ela passa, quer seja regularmente ou ocasionalmente. (Projeto 

RAMPA) 

 Ao abordar o espaço público, há que considerar os tipos de barreiras que podem 

constituir obstáculo aos transeuntes, existindo vários tipos que, numa primeira análise, 
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podem não estar à vista ou ao alcance, daí que seja apenas quando se vê o mundo pelos 

olhos de alguém com dificuldades que se compreende o quão difícil será fazer 

determinado percurso por vezes porque não há como subir um determinado degrau, 

um lancil sem rebaixamento, uma rampa demasiado inclinada, ou aceder a um serviço 

que se pretende alcançar mas que está separado por degraus. Para alguém com 

dificuldades motoras, qualquer um destes problemas, ou outros que possam nem 

sequer estar mencionados, condicionam, retiram a liberdade, não apenas metafórica ou 

figurativa, pelo facto de não permitirem a deslocação e, participação, de ser socialmente 

ativo, de exercer direitos de voto ou de realizar atividades simples do quotidiano como 

usufruir de serviços e atividades recreativas, altamente essenciais para o 

desenvolvimento humano. É aqui que o espaço público se torna crucial, pois é 

necessário que este; esteja livre e preparado para receber todo o tipo de cidadãos, 

olhando às necessidades de quem o precisa de percorrer diariamente, e também por 

aqueles que estão de passagem mas que procuram os mesmos locais.  

 As barreiras; podem ser fixas ou móveis. Uma barreira fixa terá uma resolução 

mais difícil ou profunda, o que pode implicar um maior esforço financeiro. Uma barreira 

móvel, ainda que possa ser menos dispendiosa e mais fácil de remover, para o 

transeunte pode tornar-se mais complexa, tendo em conta que esta possa variar de 

localização, dificultando o reconhecimento por parte de pessoas com deficiências ou 

incapacidades. 

 A título de exemplo, o que será para uma pessoa comum (dita sem problemas 

motores aparentes) um percurso acessível? A princípio, dir-se-ia que um passeio com 

um mínimo de largura e que separe a via de circulação automóvel de um percurso 

pedonal seria suficiente, já em termos de segurança e acesso estavam reunidas as 

condições para caminhar, já que as transições entre ruas ou atravessamento de margens 

necessitariam apenas de sinalização e de por exemplo uma passadeira, algo que 

permitisse que tal fosse feito sem risco à vida humana. Dizer desta forma que um 

percurso acessível tem que transcender este pensamento comum, esta reflexão do que 

o “eu” necessita tem que abranger a dimensão do “nós”, como a globalidade que 

qualquer território com qualidade urbana tem que representar. Um passeio livre não 

pode ter qualquer impedimento, tendo uma largura referida de 1,20m, sendo de 1,50m 
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em vias de hierarquia superior (o que tem que ver com a largura geral da rua), e deve 

apresentar o denominado corredor de infraestruturas, onde de forma paralela ao 

passeio, mas como que o limitando e protegendo, onde são colocados elementos como 

candeeiros de iluminação pública, armários de eletricidade, floreiras, sinais de trânsito, 

contentores do lixo, papeleiras, árvores, obstáculos comerciais, abrigos de transportes 

públicos, pilaretes, marcos de correio, bocas-de-incêndio, ciclo parques, entre outros, 

dependendo sempre da capacidade dimensional da rua. 

 Não menos importante será pensar que o desenho de cada rua deve ser pensado 

com um pavimento de orientação para pessoas cegas, com marcações que sejam táteis 

à bengala branca, o objeto que por norma auxilia estas pessoas a reconhecerem o 

espaço que percorrem. Devem estes pisos, estar colocados no eixo do percurso, 

afastados de fachadas para que nada impeça a orientação por motivos de colocação de 

obstáculos assim como marcação diferenciada para mudanças de direção e aviso/perigo 

de paragem. 

O espaço público e os equipamentos devem adaptar-se gradualmente às 

necessidades de todos. Embora haja desigualdade entre os diferentes estratos sociais, 

é importante salientar que todos, sem exceção, têm direito à cidade. Deve-se, portanto, 

atuar em conformidade com dois tipos de atitude, preventiva e atitude curativa.  

 A primeira forma passa pelo pensar antes de agir, antes de construir, ou seja 

planear para depois executar, projetando a vila acessível que vai ao encontro da 

legislação em vigor e de todos os requisitos que os técnicos entendam por bem para que 

se possa usufruir de espaços e edificado com maior conforto, segurança e qualidade, 

evitando assim a repetição de erros que já possam existir. 

 A segunda atitude, dita curativa, tem que ver com a situação atual, ou seja, com 

o que já existe na malha urbana, mas que está mal, sendo que o esforço acontece no 

sentido de corrigir e remover as barreiras existentes para os cidadãos. São por vezes 

encontradas maiores dificuldades técnicas, sendo necessárias soluções de maior 

exigência. 

É necessário trabalhar de olhos postos nestes dois tipos de atitude, com igual 

empenho e velocidade, com consciência de que nunca teremos locais perfeitamente 
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acessíveis, pelo que é necessário corrigir e prevenir. Logo importa entender o que pode 

primeiramente estar mal, porque à prióri pode não se reconhecer o erro sem se 

entender teoricamente o que leva a que um elemento esteja errado para com a 

dimensão global e as boas práticas da mobilidade e de design universal e inclusivo. 

Passo por passo, tentando mudar a forma de ver cada um destes elementos e 

alertando para quais são, tenta-se uma consciencialização a partir do detalhe, segundo 

o Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. 

Os abrigos de transportes coletivos, sendo elementos de envergadura 

considerável podem apresentar alguns problemas como localização em sítios sem 

passeios ou até mesmo passeios subdimensionados, o que pode obstruir o próprio 

percurso pedonal acessível, dificultando a passagem para o próprio abrigo; o design do 

abrigo pode ser agressivo e apresentar arestas salientes que podem constituir perigo 

para qualquer um, não apenas para as pessoas com dificuldades motoras ou cegueira. É 

estritamente necessário a colocação de placas e postes informativos para dar as 

melhores indicações aos utentes, mas também estes não devem ser obstáculo à 

circulação ou ao acesso a qualquer plataforma. 

Os armários, são muitas vezes colocados sem critério, impondo-se como 

barreiras para a mobilidade pedonal, ocupando grande parte dos passeios com as suas 

dimensões alargadas, em locais onde por vezes não existem medidas para que a largura 

do passeio se mantenha fiel à lei e cumpra o espaço de passagem. Verifica-se por vezes 

a existência de ilhas de armários que, para além da eminente obstrução, provocam um 

aspeto visual negativo na imagem urbana. 

As árvores podem ser um problema em alguns sentidos, sendo que a sua 

localização pode obstruir passeios, onde a maior parte das vezes as caldeiras de árvores 

devidamente protegidas são a solução. Também as suas folhas e ramos podem 

apresentar perigo aos transeuntes, quando os mesmos são projetados para o passeio e 

a altura é inferior ao aconselhado (2,40m de altura livre). 

A ausência de passeio ou passeio subdimensionado; é o elemento mais comum 

e ponto de partida para onde todos os restantes problemas, com a degradação do 

pavimento a representar um outro, ao não permitir a circulação correta de uma cadeira 



 
  

33 
 

de rodas, por exemplo. A sua inexistência [do passeio] cria de imediato uma situação de 

perigo, pois o utente já se depara de início com o facto de ter de partilhar o seu caminho 

com o tráfego automóvel. Falar de mobilidade, suave ou não, e mencionar percursos 

pedonais, é impossível sem que se abordem os passeios, sendo eles a essência de 

conforto e segurança da circulação pedonal. Devem ter sempre uma largura mínima de 

1,20m ou 1,50m, e devem ser sempre contínuos, segundo o Decreto-Lei 163/2006, de 8 

de agosto. 

A ausência de rebaixamentos ou a sua má execução, é problema recorrente, 

principalmente em cruzamentos. As pessoas com mobilidade reduzida encontram 

tremendas dificuldades em atravessamento de ruas, o que para pessoas comuns, sem 

problemas aparentemente, possa parecer algo sem importância. As passagens de peões 

devem por isso, ter acessos em rampa a acompanhar toda a extensão da pintura. Se o 

passeio tiver 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 a dimensão do passeio for inferior aos 3 metros, a rampa deve ter uma 

inclinação de 6% em toda a largura do passeio. Independentemente da largura, a altura 

máxima do lancil não poderá ser superior aos 0,02m e o seu piso deverá ser revestido 

com a sinalização tátil ou com cores contrastantes, optando-se preferencialmente pelo 

bordeaux. 

A bandeira/poste com floreira, constitui por vezes obstáculo à circulação. A 

altura a que está colocado é incorreta muitas das vezes, não estando superior aos 2,40m 

devidos do solo. Por vezes a planta dessa mesma floreira “pinga” sobre os espaços de 

circulação, sendo uma vez mais obstáculo, ainda que de uma maneira diferente. 

A boca-de-incêndio é um elemento essencial por todas as ruas da cidade ou vila 

e deve ser encontrado com frequência. Mas pode constituir perigo quando colocado de 

forma inapropriada, muitas vezes como peças isoladas no meio de um passeio onde 

circulam peões, o que pode funcionar como armadilha para os mais distraídos ou 

pessoas com deficiências visuais. 

Bolas, prumos ou mecos, à primeira vista parecem objetos inofensivos e foram 

criados, a princípio para proteger a área de circulação pedonal da regressão de um 

automóvel, até mesmo por vezes para evitar estacionamento abusivo. No entanto, 
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constituem um perigo nem sempre visto aos olhos de todos. Estes são de altura baixa e 

nem sempre foram colocados nos melhores locais. O seu desenho nem sempre é correto 

e não estão sinalizados. Dificultam, como qualquer outro obstáculo a passagem para 

locais, principalmente para pessoas com dificuldades motoras ou visuais, constituindo 

uma “armadilha” para quem não se apercebe do mesmo, causando por vezes quedas e 

acidentes desagradáveis, provocando lesões, até mesmo aos transeuntes mais 

distraídos, daí que estes devam ser substituídos por postiletes de delimitação, com um 

design inclusivo, altura devida e de fácil perceção, com um distanciamento correto para 

a passagem de peões, entre os mesmos, mas que ao mesmo tempo não permita a 

passagem de um automóvel entre eles. 

A caldeira de árvore torna-se um problema pela localização, com a falta de 

grelhas protetoras ou separatórias e a danificação do pavimento envolvente associado 

à ramificação e crescimento da árvore. Ainda assim é um elemento essencial para a 

qualidade do espaço não podendo ser assumida como problema. Apenas a sua proteção 

ou separação sinalizada pode ser tido como solução assertiva. 

O candeeiro de iluminação pública apresenta por norma erros de localização 

quando é colocado no meio de passeios, uma vez mais impossibilitando a passagem dos 

pedestres, constituindo uma dificuldade para pessoas com deficiências motoras. Ainda 

assim, são elementos importantes, traduzindo-se em fontes de segurança. 

Os cicloparques são elementos que quando colocados em locais errados podem 

obstruir também percursos pedonais, não só pela estrutura metálica própria para 

aparcar bicicletas, mas também quando se encontram estas lá estacionadas, ocupando 

um espaço indevido. A solução passa pelo recolocar desta estrutura em locais mais 

devidos e com mais espaço. 

O contentor do lixo é tido como problema também pelo tamanho grande, 

ocupando por vezes parte da via pedonal ou até toda a sua largura. Porém é essencial à 

vida em sociedade e deve estar próximo de vias rodoviárias, não só para facilitar o seu 

propósito, mas também para a recolha pelas entidades responsáveis. Deve, porém, 

estar bem sinalizado, em espaço para o efeito e incorporado no corredor de 

equipamentos, devendo ter também instruções que facilitem a sua utilização, pensando 

também nos utentes cegos, com instruções em Braille. 
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Um degrau/escada são situações que representam sempre dificuldade em 

espaço público, visto que a mobilidade se torna impedida de imediato no caso de 

alguém que tenha a mobilidade condicionada. Escadas mal dimensionadas, assinaladas 

ou posicionadas são problema até para a entrada de qualquer edifício, sendo que as 

rampas podem constituir o mesmo problema se não forem devidamente concebidas. 

Uma floreira assume-se como um elemento que obstrui a via pedonal e por vezes 

o seu design e pode levar a acidentes. A sua localização deve ser pensada e esta deve 

ser colocada apenas se houver espaço e não constituir perigo. 

Um gradeamento é algo encontrado com frequência nas cidades ou vilas, 

utilizados como forma de vedação ou barreira junto de passadeiras ou cruzamentos, 

tendo o intuito de proteger peões. Assumem-se como problema impedindo a 

mobilidade pedonal, quando ocupam espaço que estaria destinado ao peão, obrigando 

muitas vezes a que este utilize o espaço destinado ao automóvel, algo impossível para 

alguns e perigoso para todos. 

O marco do correio constitui um elemento de uso importante, ainda que cada 

vez mais em desuso. Uma vez mais em causa está a sua localização, constituindo 

obstáculo à largura do passeio. É também possível que a altura da boca de entrada do 

marco esteja a uma altura superior à qual uma pessoa de cadeira de rodas consiga 

chegar, condicionando mais uma função dentro da cidade ou vila, a do envio de 

correspondência. 

O Mupi é um elemento criado para fins publicitários ou informativos. Os grandes 

ecrãs, quando eletrónicos, ou giratórias de telas quando têm um sistema mais 

rudimentar e mecânico. O problema prende-se na localização, podendo impedir a 

largura devida de um passeio, mas também as arestas que podem ser salientes e magoar 

qualquer pessoa, desde a mais distraída aos utentes cegos. Provocam para além da 

obstrução física, a obstrução visual no local onde se encontram. 

A papeleira é um elemento vulgarmente encontrado de forma aderente a um 

poste de iluminação pública e a sua localização é por vezes errada. Apresenta uma 

grande dificuldade principalmente para pessoas com problemas visuais, uma vez que se 

encontram a alguma altura do solo e não são por isso detetadas pelas bengalas brancas, 
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o que provoca acidentes de circulação pedonal. O seu design pode também ser 

agressivo, com pontas salientes e pontiagudas. 

O parquímetro é, tal como os marcos do correio, um elemento importante. Deve 

estar junto dos utilizadores, mas não deve obstruir as vias, e pode também ter design 

agressivo e a altura de utilização tende a ser superior àquela a que uma pessoa de 

cadeira de rodas consegue chegar. 

A passadeira, como travessia para peões é fundamental para a circulação 

pedonal e deve ser vista como um elemento de segurança. Alguns dos problemas 

considerados são, desde logo, a sua inexistência em qualquer local que se verifique 

necessária e passadeiras sem rebaixamento, o que pode constituir perigo para qualquer 

pessoa que utilize uma passadeira, mas que se torna num barreira incontornável para 

alguém com dificuldades motoras. Passadeiras com desgaste de pintura ou más 

marcações são também um perigo imediato, pois o contacto visual para com os 

condutores é informação processada rapidamente e de reação rápida, no qual a falta de 

perceção de uma passadeira pode trazer o perigo de um acidente de viação. Da mesma 

forma, uma passadeira mal dimensionada pode ser um risco para quem a utiliza, 

também o pode ser para quem circula na via automóvel, porque pode não se aperceber 

da mesma. Um dos problemas também bastante habituais e não menos importantes 

são as passadeiras que terminam em estacionamento, sendo um perigo e um problema 

tão grande como a falta do rebaixamento, imaginando que numa das extremidades 

desta travessia possa, de facto, estar um automóvel que não permita passagem para a 

área destinada à segurança do peão, tendo o utente de contornar o veículo e ainda 

assim encontrar a possibilidade de não encontrar um rebaixamento, como forma de 

subir novamente e transitar no passeio. 

O pavimento degradado é um das condicionantes mais graves para quem faz um 

percurso pedonal. Buracos, desníveis e elementos constituintes soltos são problemas 

que se constituem como verdadeiras armadilhas e que facilmente podem causar 

problemas, e não apenas para pessoas com dificuldades motoras, mas para qualquer 

um que utilize um percurso neste tipo de condições. 

A placa toponímica é um elemento que contem por norma informação 

importante, mas apresenta por norma alguns problemas, como por exemplo a 
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localização incorreta, a altura e o seu design. O mais comum por vezes e ainda não 

mencionado é a sua degradação, quando a placa toponímica pode apresentar ou não 

estes problemas anteriormente mencionados, mas a informação que contem ou deveria 

conter não é percetível, logo não cumpre o seu propósito, daí que deva ser substituída. 

O quiosque é um elemento robusto que ocupa sempre um grande espaço na via 

pedonal, por vezes até a sua totalidade. Mesmo não o fazendo, as arestas salientes da 

sua estrutura ou até mesmo os artigos para venda expostos acabam por fazer com que 

a área ocupada seja maior, o que indica por vezes que o utilizador seja o elemento de 

obstrução da via, para outros que nela transitem.  

Uma rampa está associada à resolução de vários problemas de mobilidade, como 

por exemplo a alternativa a degraus ou escadas, mas por vezes são elas também um 

problema de mobilidade, como barreira urbanística. Estando mal posicionada, mal 

dimensionada, mal nivelada, sendo irregular e não estando assinalada, torna-se, um 

risco para quem circula ou quem a pretende utilizar para travessia, além de por vezes 

haver falta de corrimões ou patamares de descanso.  

A sinalização de trânsito (com semáforos) mostra-se como um problema pela 

localização errada, encontrando-se por vezes no meio das vias pedonais e até mesmo 

no findar de uma passadeira, sendo impedimento para as pessoas que acabam de 

atravessar ou pretendem cruzar uma rua. Por vezes, a sua altura torna-se também um 

perigo para as pessoas mais distraídas, com mobilidade condicionada ou utentes 

parcialmente ou totalmente cegos. 

As pessoas com mobilidade reduzida são também muitas das vezes, condutores 

de automóveis, obedecendo às mesmas regras do código da estrada para todos os 

demais, porém, na hora de deixar o automóvel e tornarem-se peões, estes não têm a 

mesma oportunidade quando não existe estacionamento preparado para estabelecer a 

ligação assim que abandonam a viatura e se pretendem juntar ao passeio. É 

estritamente necessário, existirem lugares de estacionamento específicos para pessoas 

com deficiências, preparar esses mesmos locais com uma conexão devida à via pública 

pedonal, mais largos para o estacionamento devido da viatura, desembarque do 

passageiro e a transição por via de uma rampa criada paralelamente ao lugar de 

estacionamento, de forma a que este consiga fazer a transição sem problemas. É algo 
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que ainda não se observa em muitas das situações, sendo que os lugares de 

estacionamento para pessoas com deficiências perdem toda a credibilidade se não 

existir forma de conexão adequada com o espaço público. 

As barreiras móveis ou temporárias são aquelas que apenas estão num 

determinado local por um certo período, curto ou mais longo, mas que podem ser 

removidas de forma mais fácil. Obstáculos como por exemplo estacionamento abusivo, 

iluminação de festas e romarias, tapumes de obra, obstáculos de promoção comercial, 

entre outros. 

O estacionamento abusivo; verifica-se quando os carros se apropriam de outros 

espaços, que são por norma destinados a peões, ou quando estacionam nas ruas, não 

permitindo a circulação nos dois sentidos quando a rua tem duas faixas para o efeito, 

ou não permitem a circulação de sentido único quando a rua tem uma faixa também 

para esse efeito. Quando se ocupam os espaços públicos, surgem como impedimento 

na via pública, resultando obstruções para transeuntes que caminhem em cadeiras de 

rodas, pessoas com carrinhos de bebés ou até mesmo pessoas sem qualquer problema, 

ficando sem opções de passagem. Quando o estacionamento é indevido na estrada, não 

permitindo os sentidos previstos para circulação podem também ser problema, 

limitando o campo visual a quem circula de forma pedonal e mesmo para quem transita 

de automóvel, constituindo um perigo para toda a via pública. 

A iluminação de festas e romarias surge de forma sazonal ou periódica, porém 

torna-se um elemento de obstrução da via por ser colocado muitas vezes no centro dos 

passeios e por vezes à sua altura podendo também constituir perigo pelo desenho 

pontiagudo. 

A obra ou tapume de obra são vistos com regularidade e indicam mudança, 

quase sempre para melhor. Os tapumes; são colocados para segurança da população 

contra a projeção de elementos vindos da obra e que possam escapar para o exterior, 

logo, para a via pública. Ainda assim, por vezes bloqueiam de forma imprudente e 

indevida os percursos pedonais, deixando-os sem a largura suficiente. 

O obstáculo comercial é visto por norma como um problema de localização e 

aparece de muitas e variadas formas. Colocados sob a via pública de forma quase 
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inconsciente, preveem a promoção de comércio ou restauração, estruturas para a 

colocação de jornais ou revistas, caixas com fruta e legumes, mostruários de roupa ou 

uma simples esplanada, dependendo sempre da dimensão, mas devem ter sempre em 

conta a passagem devida de pessoas com dificuldades motoras, o que nem sempre 

acontece. 

 

2.2 - Legislação e projetos para a acessibilidade e mobilidade 

• Decreto-Lei n.º 123/1997, 22 de maio 

Em 1997 o tema da acessibilidade, pensada no sentido da acessibilidade para 

todos, surge especial com relevância, sendo alvo de regulamentação específica em 

Portugal, através da implementação do Decreto-Lei n.º 123, de 22 de maio, que trouxe 

normas técnicas para o eliminar de barreiras urbanísticas e arquitetónicas presentes nas 

vias e edifícios públicos e equipamentos coletivos. 

• Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de agosto 

Atual documento central para a temática da mobilidade e acessibilidade, que 

substitui o Decreto-Lei n.º 123/1997, na tentativa de resolução dos problemas 

encontrados no documento que o antecedia relativamente à insuficiência de soluções, 

ao ajuste do valor de coimas e à fraca abrangência e fiscalização. Este decreto passaria 

a estabelecer as condições de acesso a edifícios e estabelecimentos que recebiam 

público, o espaço público, incluindo as vias públicas e edifícios habitacionais. 

 Cabe a este decreto promover a acessibilidade como elemento fundamental na 

qualidade de vida das pessoas, o meio imprescindível para o exercício de direitos que 

são conferidos a um membro da sociedade, no fomento de laços sociais, apelando à 

participação cívica e uma maior solidariedade no Estado social de direito. 

 Com ele, o Estado garante e assegura os direitos das pessoas com capacidades 

especiais, aquelas que se confrontam com barreiras ambientais, impeditivas de 

participação cívica ativa e integral, deficiências de ordem intelectual, emocional, 

sensorial, física ou comunicacional. 
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 Pessoas com mobilidade condicionada como pessoas de cadeira de rodas, que 

sejam incapazes de andar ou que não se movam por grandes distâncias, com 

dificuldades sensoriais e exemplos como pessoas grávidas, crianças ou idosos 

constituem o grupo de pessoas com necessidades especiais, afirmando-se que:  

 “… [é necessária] a promoção de uma sociedade para todos através da 

eliminação de barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da 

pessoa com deficiência.” (Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto) 

 

• Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos 

O “Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos” é um; manual que fora 

coordenado por Paula Teles (da MPT®, Lda.) e lançado pelo Governo de Portugal no ano 

de 2007, com a finalidade de ilustrar a legislação acordada e aprovada, descodificando 

as normas técnicas para aplicação. Surge na tentativa de aumentar a sensibilização e o 

conhecimento para a aplicação do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto. 

Após a elaboração do documento, verificaram-se alterações no quadro existente 

e na forma de pensar de muitos dos técnicos e responsáveis, com alteração de um 

grande número de edifícios, espaços e instalações que não cumpriam as condições 

mínimas de acessibilidade e que limitavam os cidadãos a usufruir dos espaços. Este novo 

Decreto-Lei viria a definir as condições de acessibilidade às quais os projetos devem 

atender, principalmente na construção de edificado e espaços públicos, especialmente 

equipamentos coletivos, mas estenderam-se ao edificado habitacional.  

A criação deste guia um ano após o Decreto-Lei ter sido aprovado chamou 

atenção de quem projeta e de quem era responsável por governá-los. 

Seria então um contributo para o esforço organizado entre entidades públicas e 

privadas, na promoção da acessibilidade universal.  

Considera-se que uma melhoria na acessibilidade significa um bem comum e 

geral a toda a população, visto que todos vêm a ganhar com isto, não apenas quem tem 

dificuldades motoras. Igualdade é a palavra que impera, associado ao exercício prático 

da cidadania e participação ativa na sociedade; proporciona-se maior integração em 



 
  

41 
 

comunidade, com oportunidades iguais para todos; contribui para que os espaços e 

serviços ofereçam melhores condições de segurança e maior conforto; promove ainda 

uma vida autónoma e independente tal como todos os cidadãos devem poder ter. 

A mobilidade inclusiva é um pressuposto obrigatório por lei em qualquer obra 

de reabilitação, existindo já algumas entidades especializadas no assunto como a Rede 

Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos dentro da APPLA (Associação 

Portuguesa de Planeadores do Território), e a Secretaria Nacional de Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência. 

“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 pólis é o lugar da própria democracia.” (Teles. 2009., p.15). 
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Capítulo 3 - Lousada: o estudo de caso 

 

3.1 - Apresentação 

 A área de estudo selecionada para este estudo está situada na vila de Lousada, 

passando em parte pela União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, mas também 

por Silvares, antiga freguesia que fora reorganizada e integrada na atual União de 

Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga.  

Lousada localiza-se na Região Norte de Portugal continental (NUT II) estando 

integrado na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (NUT III/CIM). (Website 

CM Lousada) 

 A área é de 96,08 km2 e tem como limites a Norte, o Município de Vizela, a 

Nordeste, o Município de Felgueiras, a Este, o Município de Amarante, a sul o Município 

de Penafiel, a Sudoeste, o Município de Paredes e a Oeste, o Município de Paços de 

Ferreira e o Município de Santo Tirso. Encontra-se a aproximadamente 40km da cidade 

do Porto e a pouco menos do aeroporto Francisco Sá Carneiro, localizado na Maia, mais 

concretamente no lugar de Pedras Rubras, freguesia de Moreira. (NInvest – Operação 

Norte) (Anexos 5,6 e 7) 

O concelho de Lousada integra-se na bacia hidrográfica do Douro, sendo 

atravessado pelo rio Sousa, afluente direto do Rio Douro, que desagua na freguesia da 

Foz do Sousa, em Gondomar; e pelo rio Mezio, que sendo de hierarquia inferior, é 

afluente do rio Sousa, desaguando no lugar de Souselinho, na freguesia de Santiago de 

Subarrifana, concelho de Penafiel. É também abrangido pela bacia hidrográfica do rio 

Ave, representados pelo rio Porto e ribeira de Sá, nascendo ambos na serra dos 

Campelos, em Lustosa. (Anexo 8) 

A sua localização é privilegiada por estar numa zona de Clima Temperado com 

influência Atlântica, verificando-se a existência de um período quente e seco que 

corresponde aos meses de Verão – classificação (csb) mediterrâneo de verão fresco. 

(McKnight e Hess 2000; Peel et al. 2007). Segundo a divisão de Portugal Continental em 

províncias climáticas, de Daveau et al. (1977) e Ribeiro et at. (1987,1988), a região de 

Lousada enquadra-se na província Atlântica Norte. Esta província caracteriza-se por um 
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Verão fresco (20ºC, em média), e um Inverno suave (média 8ºC em janeiro). A 

precipitação média anual é quase sempre superior a 1000mm, mas apresenta 

geralmente dois meses secos com precipitações inferiores a 30mm. Assim, para este 

concelho verifica-se uma temperatura média anual a rondar os 12,5ºC, e uma 

precipitação a variar entre os 1200 e 1600mm/ano, com uma tendência ed diminuição 

em direção a leste. 

Geomorfologicamente, o Noroeste de Portugal corresponde a um amplo 

anfiteatro aberto a oeste, com degraus sucessivos, descendo até à linha de costa. O 

relevo apresenta-se organizado sob forma de grandes blocos, escalonados a diferentes 

altitudes, separados por falhas ou fraturas, aproveitadas pelos cursos de água, 

resultando em vales bastante encaixados. Esta área foi profundamente rasgada por 

diversos cursos de água, que aproveitam na sua grande maioria, falhas e fraturas com 

orientação predominante NE-SO (Araújo e Pérez-Alberti 1999; Feio e Daveau 2004). 

Estes traços gerais da morfologia no Noroeste são também visíveis na vila de Lousada: 

a) um bloco mais elevado na área mais a norte do concelho correspondente à Serra dos 

Campelos. Nele atingem-se as altitudes mais elevadas, correspondentes aos vértices 

geodésicos do Monte Telégrafo (578m) e de Santa Águeda (577m); b) um bloco 

intermédio, onde se desenvolve a vila de Lousada, com altitude que ronda os 300m; c) 

os vales de fundo, geralmente aplanado dos rios Mezio e Sousa. Neste último atinge-se 

a altitude mais baixa do município – cerca de 160m; d) no limite Este e Sudeste 

vislumbra-se o início de um novo bloco de altitude mais elevada, que atinge os 350m no 

Alto da Poupa, e mais de 400m no Alto da Croca (já no concelho vizinho de Penafiel), 

respetivamente. (Novais, 2016) (Anexo 10) 

 Em 2018, o concelho tinha uma população estimada de 46,815 habitantes, que 

se distribuíam, após a reforma administrativa territorial de 2013, em 15 freguesias, 

sendo elas Aveleda, Caíde de Rei, Lodares, Macieira, Meinedo, Nevogilde, Sousela, 

Torno, Vilar do Torno e Alentém, União de Freguesias de Cernadelo e Lousada (São 

Miguel e Santa Margarida), União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, União de 

Freguesias de Figueiras e Covas, União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo 

Estevão), União de Freguesias de Nespereira e Casais e por fim a União de Freguesias de 
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Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga. No mesmo ano de 2018, a densidade populacional 

era de 487,2 hab./km2. (Dados Pordata) 

  A base económica do concelho é industrial, com destaque para a indústria têxtil, 

representando 19% do volume de negócios do município, e do mobiliário, para o setor 

agroindustrial e para a fileira florestal. Além do setor florestal, a agricultura também é 

relevante no município, com destaque para a produção de vinho e milho. (dados NInvest 

e Website da CM Lousada). 

 O município é um dos mais jovens do país, tendo a maior proporção de 

população jovem no Norte de Portugal. Da população geral do concelho, 14,6% 

constituem a percentagem de jovens, acima da média dos 13,8% comparativamente à 

taxa registada no país. Corroborando este dado, é possível afirmar que existem em 

Lousada 92 idosos para cada 100 jovens, dado positivo quando comparado aos 157 

idosos para cada 100 jovens apresentados no panorama nacional, segundo dados do 

ano de 2018. (INE e Pordata). 

 É um concelho dotado de boas acessibilidades, estando localizado a “meio do 

caminho” do eixo entre a Área Metropolitana do Porto (AMP) e o eixo Guimarães-Braga, 

e apesar da atividade industrial contribuir para a fixação de emprego neste subsistema 

territorial, apresenta de forma paralela uma forte dependência aos serviços e emprego 

localizados sobretudo na AMP. 

 Como caracterização histórica, segundo Silva e Monteiro (2008) a história deste 

município remete ao período Neolítico, tendo como provas os registos arqueológicos 

encontrados nas investigações realizadas no concelho, afirmando que tenha de facto 

existido ocupação humana na região devido à presença de uma Necrópole Megalítica 

na Serra dos Campelos, situada na freguesia de Lustosa, no norte do concelho. 

 Esta ocupação foi comprovada entre a Idade do Bronze e as primeiras décadas 

do séc. I d.C. Os dados disponíveis a partir das escavações arqueológicas mostraram ser 

possível contabilizar cinco povoações, sendo elas o Alto dos Três Caminhos e Chã de 

Bouça das Cales, localizados na bacia hidrográfica do rio Sousa; Cabeço da Agrela, Alto 

das Cadeiras e Castro dos Mortórios, localizados na bacia hidrográfica do rio Mezio (Silva 

e Monteiro, 2008). 
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 De forma idêntica ao que se verifica em toda a região da bacia hidrográfica do 

rio Sousa, o concelho de Lousada também foi alvo de uma intensa romanização. 

Referências a elementos arqueológicos associados à religiosidade e devoção popular são 

os mais representativos do período da Idade Média em Lousada: inúmeras igrejas e 

capelas de tradição românica e ainda construção de vias e pontes, marcas inextinguíveis 

deste período e agora integradas na Rota do Românico (Silva e Monteiro, 2008). 

 Até final do período Liberalista começaram a surgir diversas instabilidades 

administrativas e indefinições fronteiriças, onde, segundo Silva e Monteiro “Possuí-la 

em senhorio seria uma distinção. E dela dispuseram os monarcas ao longo do tempo 

(…).” (2008, p.32) pois, a exploração da terra revertia não só para os produtores como 

também para o rei e senhores numa zona onde as condições climatéricas privilegiam a 

produção agrícola e a criação animal muitos eram os que tinham interesse em possuir 

Lousada, tal como nos diz Marques e Cardoso (2014). 

 A 17 de janeiro de 1514, Lousada recebe, do monarca D. Manuel I a carta de foral 

que elevou o município a vila, libertando o concelho do poder senhorial (Marques e 

Cardoso, 2014; Silva e Monteiro, 2008). 

 A área de estudo tem cerca de 4km2. O limite Sudoeste é uma das principais 

“portas” da vila, onde está inserida a Rotunda da Juventude, existindo um nó de ligação 

à estrada nacional 106 (EN 106), com ligação, nas suas extremidades a Guimarães 

(Norte) e Entre-os-Rios - Penafiel (Sul), passando por várias outras localidades. Num 

sentido horário de explicação das ruas delimitantes da área em estudo, e seguindo para 

norte, após fazer parte do trajeto da Rua do Comércio, contornando a pequena rotunda 

existente, passa-se para a Avenida Jaime José de Moura, famosa por reunir competições 

no Eurocircuito Automóvel de Lousada, ou também conhecida pela sua nomenclatura 

antiga, a Pista da Costilha, passando de seguida por uma das avenidas mais recentes da 

vila, construída para ser alternativa ao trânsito do centro urbano e para facilitar os 

acessos para esta atração automobilística, denominada como a Avenida da Costilha mas 

ainda sem o nome oficial.  

Terminado o percurso, continua, o limite, ao longo da Rua de Joaquim 

Burmester, rua essa de habitações e com algum declive que leva de encontro ao 

cruzamento de ligação para a rua Padre Joaquim Coelho da Silva. Ao voltar à esquerda 
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no final dessa mesma rua, percorremos ainda alguns metros da Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra, estrada essa que liga a periferia a Oeste diretamente 

ao centro da vila, onde se pode facilmente chegar, por exemplo, aos serviços de correios 

de Lousada. Logo de seguida é possível percorrer a chamada Avenida Duarte Leite, novo 

lance que faz ligação para uma das mais recentes apostas do município, o Complexo 

Desportivo de Lousada, inaugurado, ainda assim, há já uma década. A delimitação 

estende-se por todo o comprimento da Estrada de Vila Meã, uma circular superior, a 

norte do centro da vila, com acessos bem próximos à Autoestrada 42 (A42), que liga 

Alfena à cidade de Felgueiras, servindo pelo seu percurso a cidade de Paços de Ferreira, 

assim como as vilas de Frazão, Sobrosa e Lousada, garantindo acesso à cidade do Porto 

no sentido inverso. Podemos caminhar de forma paralela a esta Estrada de Vila Meã 

pela Ecopista de Lousada, pista essa que vem desde o complexo desportivo referido, 

terminando também no próximo ponto de importância para esta delimitação, a rotunda 

da Avenida Cidade de Errenteria. Estende-se de seguida, no sentido Este, pela Estrada 

de Ponterrinhas, por cerca de apenas duzentos metros, para depois encalçar pela Rua 

Fonte de Santo António, sendo que o limite acompanha toda esta rua.  

Segue-se o por outra das estradas que é também uma importante forma de 

chegada e saída para o município, levando à periferia do lado Este relativamente ao 

centro. A Estrada da Boavista (Municipal 605) acompanha o limite até ao momento em 

que este é direcionado para a Avenida António Magalhães da Cunha. Apenas em parte 

do seu trajeto, pois o limite é uma vez mais direcionado para Rua de Pereira, caminho 

ainda por terminar, com o piso em terra por alguns metros, o resto em paralelepípedo, 

conectando com a Rua do Carvalho, rua semelhante à anterior caracteristicamente, para 

serviço de acesso a moradias. Deixa de acompanhar o traçado de arruamento e segue 

pelo lado sul, delimitando o Parque Urbano Dr. Mário Fonseca e as Piscinas Municipais 

de Lousada, encontrando-se novamente de forma paralela à recente Avenida Dr. José 

Paulino Freitas Silva Neto. Findada a avenida referida, a delimitação abrange assim toda 

a área da Escola Secundária de Lousada, também a Rua Dr. Mário Soares por uma 

pequena porção, mesmo antes de ser tornar paralela por toda a extensão da Rua 

Boavista de Cima. Abrange ainda um loteamento de moradias recentes, o dito 

loteamento de Pereiró (Rua Nova de Pereiró e Rua Alto de Pereiró), antes de seguir a 

Rua Guerra Junqueiro, abrangendo o Ecocentro e Canil Municipal, onde daí, traça uma 
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diagonal para o sentido Sudeste, passando por mata e terrenos baldios, parando apenas 

num das ruas que dá acesso ao Complexo Industrial de Boim, a Rua de Santa Ana. De 

seguida, a delimitação surge, acompanhando paralelamente, as ruas Avenida 5 de 

Outubro e continua pela Avenida da Liberdade. De forma a limitar o lado Sul, segue por 

toda a extensão da Avenida da Variante, desde a Rotunda da Liberdade à Rotunda da 

Juventude, passando pelas Rotundas de S. Vicente e Rotunda João Peixoto. (mapa anexo 

da delimitação) 

 Note-se que a área de estudo é coincidente com a área central do aglomerado 

urbano, reunindo as principais vias de entrada e saída do centro da vila de Lousada, e 

pelos arruamentos que permitem à população aceder à maior parte de bens e serviços 

indispensáveis na mesma. 

O diagnóstico foi realizado de forma individual e procurou usar o princípio de 

que o todo o espaço delimitado, tido como espaço público, deve ser dotado de uma 

rede de percursos pedonais acessíveis a todas as pessoas. Para que os utentes possam 

circular de forma segura e confortável, usufruindo sem quaisquer perigos inerentes ao 

mobiliário urbano presente nas vias. Para tal foi feita uma prospeção dos locais públicos 

e equipamentos culturais, religiosos, de desporto, lazer, centros escolares, de saúde, de 

comércio, e segurança pública, tudo exposto por um mapa explicativo. (mapa dos 

equipamentos e serviços). 

 Segundo os dados recolhidos através dos censos realizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística, existiam no ano de 2001, em Lousada, 44 845 habitantes. No 

período censitário seguinte, em 2011, o número de habitantes ascendeu para os 47 481, 

ou seja, houve um acréscimo de 2 636 pessoas, equivalente a 5,90%. Já no período entre 

2011 e 2018, a estimativa aponta para um decréscimo populacional. Em 2018 

contabilizaram-se 46 815 habitantes no município de Lousada, obtendo-se assim uma 

diferença negativa de 666 pessoas, equivalente a 1,4 pontos percentuais. 

 No período entre 2001 e 2011 para a região Norte, a tendência foi acompanhada, 

visto que o crescimento populacional para esta região (NUT II) foi de 0,1%. Já para o 

mesmo período, mas quando contabilizado o saldo populacional para a região do 

Tâmega e Sousa (NUT III/Comunidade Intermunicipal) observamos um decréscimo de 

0,2%. Para o período seguinte de análise, verifica-se que o saldo populacional decresce, 
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acompanhando a tendência geral do País. Assim, entre os anos de 2011 e 2018 é possível 

entender que existiu um decréscimo populacional de 116 011 habitantes (3,14%) para a 

região Norte (NUT II) e 15 125 (3,49%) para a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa (NUT III). A título informativo, no panorama nacional, o referido decréscimo 

populacional foi de 2,6% para o período de 2011 a 2018. (Tabela 1) 

 

 

 

 

Pode-se, portanto, afirmar que o município e as suas freguesias acompanharam 

esta tendência de crescimento demográfico tal como acontecera no País e na região 

Norte, pelo menos para o período referente à primeira década do século XXI (2001 a 

2011). Para melhor compreensão destes crescimento de forma detalhada, recua-se aos 

dados estatísticos para a população residente do Censos de 1991 no que toca à análise 

das freguesias, também por falta de novos dados até ao novo período censitário de 2021 

para as freguesias, para que se possa então de uma forma semelhante comparar o 

culminar de três décadas de informação para compreender a evolução demográfica 

neste município, o de Lousada. (Tabela 2) 

Uma vez que os dados mais recentes remontam ao ano de 2011, é imperativo 

referir que esta análise conta ainda com as 25 freguesias que existiam anteriormente, 

prior à reorganização administrativa territorial das freguesias do ano de 2013, na qual o 

município de Lousada passou a ter apenas 15 

 

 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

2001 2011 2018 2001 2011 2018

10 362 722 10 557 560 10 283 822 112,5 114,5 111,5

3 688 037 3 690 405 3 574 394 173,2 173,4 167,9

434 165 433 143 418 018 236,8 236,5 228,2

44 845 47 481 46 815 465,5 494,2 487,2

Tâmega e Sousa (NUT III)

Lousada

População Residente Densidade Populacional (hab/km²)

Total de População Residente em 2001, 2011 e 2018

Área Geográfica

Portugal

Região Norte (NUT II)

Tabela 1 - Total da População Residente em 2001, 2011 e 2018, para Portugal, NUT II, NUT III e Município de Lousada 
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Esmiuçando estes dados, de encontro a cada uma das freguesias, destacam-se 

aquelas que contribuem com uma maior população e mudanças mais drásticas nos 

números de residentes. Com a ajuda da tabela e um gráfico explicativo para ilustrar 

essas alterações ao longo de três décadas, pode-se constatar que as freguesias com 

maior população até 2011 são, ordenando as 5 mais populosas (com a referente 

população habitante), Lustosa (4792) Meinedo (4052), Silvares (3207), Boim (3102) e 

Cristelos (3040). De forma contrastante, as 5 freguesias com menor população no ano 

de 2011 são Santa Margarida (307), Alvarenga (463), Covas (726), São Miguel (879) e 

Cernadelo (980). (Tabela 2 e Gráfico 1). 

 

 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 1991, 2001 e 2011 

Freguesias 1991 2001 2011

Alvarenga 429 439 463

Aveleda 1 451 1 952 2 073

Boim 1 341 2 262 3 102

Caíde de Rei 2 807 2 636 2 529

Casais 1 178 1 405 1 401

Cernadelo 797 728 980

Covas 590 763 726

Cristelos 2 404 2 709 3 040

Figueiras 1 146 1 242 1 382

Lodares 1 535 1 737 2 002

Lustosa 3 812 4 437 4 792

Macieira 1 346 1 421 1 344

Meinedo 3 891 4 278 4 052

Nespereira 1 729 1 793 2 085

Nevogilde 2 306 2 638 2 617

Nogueira 938 1 060 1 253

Ordem 744 1 294 1 201

Pias 939 1 081 1 288

Lousada (Santa Margarida) 469 405 307

Barrosas (Santo Estêvão) 746 933 983

Lousada (São Miguel) 788 948 879

Silvares 1 719 2 798 3 207

Sousela 1 727 1 854 1 797

Torno 2 027 2 452 2 542

Vilar do Torno e Alentém 1 354 1 447 1 342

População Residente no Concelho de Lousada nos anos de 1991, 2001 e 2011

Anos

Tabela 2 - População Residente no Concelho de Lousada por Freguesia, nos anos de 1991, 2001 
e 2011 (Anterior à reorganização administrativa territorial das freguesias de 2013) 
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Analisando cada uma das freguesias, pode-se perceber quais as que, ao longo 

destas duas décadas ganharam ou perderam mais população. Boim, por exemplo, teve 

um aumento populacional de 56,8%, Silvares observou um aumento de 46,4%, e Lustosa 

de 20,5%, quando comparada a população existente entre os anos de 1991 e 2011. Já 

em nota contrária, as freguesias que registaram o maior decréscimo percentual de 

população foram Santa Margarida (34,5%), Caíde de Rei (9,9%) e Vilar do Torno e 

Alentém (0,9%). A título de curiosidade, para além das freguesias anteriormente 

referidas como perdedoras de população ao longo das duas décadas de análise, apenas 

a freguesia da Macieira perdeu, por sinal, dois habitantes, sendo que todas as outras (21 

em 25 possíveis), acabaram por ganhar população.  

Em muitas delas, o pico do crescimento populacional foi o segundo período 

censitário em análise, havendo já um decréscimo quando comparados os anos de 2001 

e 2011, sendo disso exemplos as freguesias de Casais, Covas, Meinedo, Nevogilde, 

Ordem, São Miguel e Sousela, como se pode verificar pelos dados retirados do Instituto 

Nacional de Estatística. (Tabela 2 e Gráfico 1). 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 1911, 2001 e 2011 

Figura 1 - População residente no concelho de Lousada, por freguesia, em 1991, 2001 e 2011 
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Após a contextualização da população por cada freguesia é também importante 

reconhecer onde se encontra a população ao nível etário, comparando desta vez, os 

anos de 2001 e 2011 para a compreensão da dinâmica de envelhecimento da população. 

Pelos dados recolhidos foram construídas uma tabela e uma pirâmide etária, para que 

seja possível compreender o contraste para a década em estudo mencionada. Tal como 

se poderá observar no gráfico, é possível afirmar que a tendência vai acompanhando o 

país no envelhecimento, porém de forma bem mais ténue. A pirâmide etária elaborada 

demonstra que o “grosso” populacional, ou seja, a faixa etária que mostra ter mais 

expressão, está a subir nas classes etárias quando se olha para os dois anos 

respetivamente. Na pirâmide etária de 2001 pode ver-se que a faixa que concentra 

maior número de indivíduos, quer do sexo feminino, quer do masculino, é a dos 25 - 29 

anos de idade, o que demonstrava um concelho jovem, com uma população ativa que 

se manifestava numerosa logo após a adolescência. Ao olhar para o ano de 2011 vemos 

que, embora o concelho se mantenha juvenil, a faixa etária com maior expressão em 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

Homens Mulheres Homens Mulheres

0 - 4 anos 1 729 1 660 1 317 1 197

5 - 9 anos 1 708 1 700 1 493 1 411

10 - 14 anos 1 678 1 576 1 720 1 677

15 - 19 anos 1 861 1 739 1 700 1 717

20 - 24 anos 1 950 1 867 1 594 1 566

25 - 29 anos 2 001 2 094 1 662 1 690

30 - 34 anos 1 994 2 017 1 829 1 910

35 - 39 anos 1 917 1 964 1 993 2 155

40 - 44 anos 1 660 1 652 1 912 2 012

45 - 49 anos 1 317 1 342 1 867 1 968

50 - 54 anos 1 028 1 034 1 575 1 631

55 - 59 anos 798 891 1 228 1 333

60 - 64 anos 709 794 960 1 039

65 - 69 anos 660 770 739 851

70 - 74 anos 449 631 603 766

75 - 79 anos 330 447 493 628

80 - 84 anos 186 244 248 442

85 e mais anos 113 202 144 317

2001 2011

População Residente no Município de Lousada por Grupos Estários

Grupo Estário

Tabela 3 - População Residente por Grupos Etários no Município de Lousada, nos anos de 
2001 e 2011 



 
  

52 
 

número de indivíduos, de ambos os sexos, está nos 35 - 39 anos, o que em dez anos de 

diferença, em dados comparativos mostra um ligeiro envelhecimento da população 

dentro do município, continuando jovem quando comparada ao panorama nacional. 

 

  

  

De notar a grande diferença observada na base da pirâmide para ambos os sexos, 

que pode ser fator de preocupação para o futuro. Num periodo de dez anos repare-se 

que a diferença para a faixa etária 0 - 4 anos é de menos 463 indivíduos para o sexo 

feminino e 412 para o sexo masculino, um indicador claro de estreitamento da base 

pirâmidal que indica sempre um envelhecimento da população para esse mesmo local. 

Para corroborar este facto, ao olharmos para o topo da pirâmide, pode observar-se o 

alargamento do mesmo, para todas as faixas aliás, a partir dos 40 - 44 anos, verificamos 

que o acréscimo é ainda significativo à medida que caminhamos para o topo absoluto, 

a classe dos 85 ou mais anos, onde para os homens, de 2001 a 2011, se regista o 

aumento de mais 31 pessoas e para as mulheres se contabilizam mais 115.  

De uma forma mais detalhada, pretende-se também demonstrar como se 

dividem as faixas etárias nas diferentes freguesias, adotando uma vez mais os Censos de 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

Figura 2 - População residente no concelho de Lousada, por sexo e grupos etários (2001 e 2011) 
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2001 e 2011 para a obtenção de tais resultados, analisando assim uma vez mais as 25 

freguesias anteriores à reorganização administrativa dos territórios de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Figura 3 - Estrutura Etária da População Residente em Lousada, por Freguesias (2001) 

 

Figura 4 - Estrutura Etária da População Residente em Lousada, por Freguesias (2011) 
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Denota-se uma vez mais a tendência evidênciada pela pirâmide etária geral para 

o município de Lousada, sendo que se observa um aumento na faixa etária dos 15 - 24 

anos e 25 - 64 anos, evidênciada pela ilustração comparativa dos gráficos 3 e 4, para os 

anos de 2001 e 2011 respetivamente. 

Referir novamente que Lousada é ainda assim um dos concelhos mais jovens do 

país, porém vê o seu Índice de Envelhecimento a aumentar tendencialmente, com o 

restante panorâma nacional a tomar esse mesmo rumo, o do envelhecimento da 

população. Ainda assim exaltar que à data do ano de 2018, segundo dados do INE e 

Pordata, o Município de Lousada seria o concelho mais jovem de Portugal continental, 

apenas “atrás” de municípios como Ribeira Grande (41,8), Lagoa (R.A.A.) (68,3), Santa 

Cruz (68,9), Câmara de Lobos (74,9), Vila Franca do Campo (76,6) e Ponta Delgada (81,6), 

tudo Municípios que se localizam nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. 

Lousada aparece assim na 7ª posição do panorama nacional com 92,4 idosos por cada 

100 jovens existentes no concelho. Note-se que a qualquer local que se aplique este 

Índice de Envelhecimento, diz-se estar a envelhecer quando o número de idosos for 

superior ao número de jovens, logo superior aos cem referidos. Por exemplo, no caso 

mais preocupante em Portugal, no extremo oposto, o Município de Vila Velha de Rodão, 

Distrito de Castelo Branco, o Índice de Envelhecimento no ano de 2018 seria de 671,5 

idosos por cada 100 jovens, o que indica existirem quase sete vezes mais pessoas em 

idade senior do que pessoas em idade jovem, aquelas que são potênciais de no futuro 

terem as melhores condições para rejuvenescer a população. O Índice de 

Envelhecimento é a Relação entre a população jovem, definida habitualmente como 

quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (102) 

pessoas dos 0 aos 14 anos). (Gráfico 5) (INE, Metainformação) 
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Pode ainda retirar-se deste gráfico que o índice de envelhecimento contínua a 

ser mais severo, por todos os concelhos. Em 2001 viamos, principalmente nos concelhos 

tidos como mais jovens neste ano de 2018, que os seus valores eram muito menores do 

que os atuais. No caso do Lousada, município em estudo, existiam 39,5 idosos por cada 

100 jovens. Ainda que Lousada se mantenha à data como um dos municípios mais 

jovens, projeções apontam que seguindo este padrão pode não demorar mais uma 

década para que este município passe a ter mais idosos que jovens, ou seja um índice 

de envelhecimento com valores superiores a cem. (Gráfico 5) 

 É por isso de fácil comparação afirmar uma vez mais que o concelho, embora 

ainda jovem, um dos mais juvenis do país, consiga não dar a volta à situação e se 

mantenha na tendência que o país vai registando, a de um envelhecimento que pode 

tornar-se severo. (Tabela 4) 

Fonte: INE, PORDATA, Índice de Envelhecimento, 2001 e 2018 

Figura 5 - Índice de Envelhecimento da População em Portugal (Municípios com maior e menor Índice); nº de 

idosos por cada 100 jovens. 
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Consegue compreender-se o padrão quando se parte de uma visão mais 

generalista para a mais reduzida, sendo, ao exemplo da tabela ilustrada, de Portugal, 

passando pela Região Norte (NUT II), Tâmega e Sousa como Comunidade Intermunicipal 

(NUT III) e por fim o Município de Lousada. Tal como referido, ainda que Lousada 

mantenha um valor positivo, é possível verificar que ao longo dos anos, as unidades 

territoriais representadas na tabela também o tinham. Começando em 2001 apenas 

Portugal teria um Índice de Envelhecimento já negativo, mas por pouca margem. As 

NUT’s II e III mostravam ter ainda um índice jovem, assim como Lousada que liderava 

pelo exemplo. É por isso relevante afirmar e demonstrar como a tendência se foi 

impondo e tornando o país envelhecido, muito por conta da terciarização do mercado 

do trabalho em Portugal, a emancipação da mulher, do aumento da escolaridade 

obrigatória e do aumento de indivíduos com Ensino Superior concluído, o que “adiou” a 

natalidade que outrora se dava mais cedo na população e com maior expressão ao nível 

do agregado familiar. Ao começar o século XXI pode afirmar-se que todos estes fatores 

contribuíram para que cada vez mais as famílias adiassem o nascimento e fossem 

sustentados cada vez mais os agregados com três elementos apenas, muito por conta 

da idade dos parentes a quando do nascimento do seu primogénito e também pelas 

condições económicas e a grave crise que se fez sentir, principalmente entre os anos de 

2009 e 2014, desmotivando qualquer apelo à natalidade. (website “Nascer em 

Portugal”) 

Fonte: INE, PORDATA, Índice de Envelhecimento, 2001, 2011 e 2018 

2001 2011 2018

Portugal 101,6 125,8 157,4

Região Norte (NUT II) 79,4 111,8 156,4

Tâmega e Sousa (NUT III) 56,3 81,3 122,6

Lousada 39,5 58 92,4

Territórios
Anos

Índice de Envelhecimento
 Nº Idosos  por cada 100 Jovens

Tabela 4 - Índice de Envelhecimento em Portugal, Região Norte (NUT 
II), Tâmega e Sousa (NUT III) e Município de Lousada 
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 A menção a todos estes fatores vem apenas no único sentido de corroborar a 

importância do estudo em causa para o Município de Lousada, concelho ainda tido como 

muito jovem, porem a caminhar a para um envelhecimento, o que quererá indicar uma 

maior necessidade e atenção para toda a população, uma maior dependência por parte 

da mesma, logo pretende dar-se as melhores condições a quem realmente necessita. 

Lousada, como município dinâmico e em constante transformação quererá estar 

preparado para a eventual tendência. Pensando nestas variantes e também na Taxa de 

deficiência da população residente (sendo os últimos dados referentes aos ano de 

2001), pretende-se demonstrar que esta “minoria” está em crescimento, e uma vila 

acessível terá que ser uma vila para Todos, independentemente dos números, a 

preparação deve acontecer para que ninguém seja excluído de todos os seus direitos 

como cidadão. 

 

  

 

 Fonte: INE, Taxa de deficiência (%) da população residente, 2001 

Nogueira

Cristelos

Figueiras

Lodares

Lustosa

Macieira

Meinedo

Nespereira

Nevogilde

Silvares

Lousada (São Miguel)

Barrosas (Santo Estêvão)

Lousada (Santa Margarida)

Pias

Ordem

4,4

4,3

4,7Vilar do Torno e Alentém

Torno

Sousela

3

1,8

2,7

1,2

4

2,8

2,7

3,5

3,9

5,2

3,9

2,7

2,8

1,7

2,2

4,4

0,3

2,4

4,6

3,4

2,7

4,7

1,4

5,8

Tâmega

Lousada

Alvarenga

Aveleda

Boim

Caíde de Rei

Casais

Cernadelo

Covas

2001

% 

6,1

5,9

Local de residência (à data 

dos Censos 2001)

Taxa de deficiência 

(%) da população 

residente

Ano

Portugal

Norte

Tabela 5 - Taxa de deficiência (%) da População Residente, por Freguesia, Incluindo País, NUT II, NUT III e Município 
(com gráfico incluído). 
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É possível verificar que em nenhuma das freguesias do Município de Lousada, a 

percentagem de população com deficiência ultrapassa a taxa nacional ou da Região 

Norte (NUT II), sendo de 6,1% e 5,9% respetivamente. Denotar o caso da freguesia de 

Caíde de Rei e Nespereira como aquelas que contém as taxas mais elevadas de entre a 

população residente, com 5,8% e 5,2% respetivamente. Já em nota contrária, as 

freguesias que apresentam menor taxa de deficiência na sua população residente são 

Figueiras (0,3%), Santo Estevão de Barrosas (1,2%) e Boim (1,4%). (Tabela 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não havendo dados atuais sobre a população portadora de deficiências em 

Lousada, pode-se verificar pelas estatísticas de 2001 para o município que no total 

populacional, 10% da população teria necessidades de locomoção acrescidas, não 

podendo somar-se a população com 65 anos ou mais com os indivíduos com 

deficiências, sendo que um bom número decerto coincidirá, porém existem outros que 

serão mais novos, daí a estimativa apontar os aproximados dez pontos percentuais para 

o ano em questão. Com o caminhar para o envelhecimento que já fora discutido 

previamente neste documento, é de esperar que estes estimados 10% de população 

com necessidades para a locomoção possam aumentar de alguma forma, porque com o 

acréscimo populacional (de 44 845 hab. em 2001 para os 46 815 hab. de 2018), e com o 

referido envelhecimento, espera-se que esta taxa aumente, daí a pertinência em 

preparar o município de forma funcional para acolher quem precisa de utilizar os 

espaços públicos, edifícios e transportes públicos para se deslocar. Sendo a Taxa de 

deficiência um indicador importante para estudos de mobilidade e acessibilidade é 

importante referir estes dados para melhor compreensão da dimensão da população 

Fonte: INE, PORDATA, Recenseamento da População e Habitação, 2001; Taxa de deficiência (%) por local de residência 2001 

População Total em Lousada 2001

População com 65 ou mais anos em Lousada 2001

População com Deficiência residente em Lousada 2001 1525

4 032

44 845

Tabela 6 - População Total em Lousada, População Idosa e População com Deficiência em 2001 
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que realmente necessita de condições melhores para locomoção, de forma a alertar que 

esta dita “minoria” está em crescente dimensão no futuro, mesmo com os avançados 

cuidados de saúde existentes, haverão sempre utentes de qualquer local a precisarem 

de se deslocar de forma livre sem se preocuparem por exemplo com o rebaixamento de 

um simples lancil de passeio na direção de uma passadeira para peões. Sem contar claro 

com as situações temporárias de dificuldades de locomoção, como alguém que possa 

ter sofrido algum tipo de acidente que afete os membros inferiores, lesionando-os de 

forma não tão grave e temporária, com a necessidade de utilização de cadeira de rodas, 

canadianas e lembrando claro a utilização de carrinhos de bebés, que precisam de 

condições para circularem nos espaços públicos. O Design Universal inclusivo a pensar 

em todos e para todos é a grande solução de futuro. 

O estudo pretende relembrar que o grau de dificuldade pode variar conforme a 

deficiência que cada individuo apresenta, ou até mesmo o grau dentro de cada uma das 

dificuldades singulares, tais como ver, ouvir, andar, subir degraus, entre outras, sendo 

pertinente que se preparar todos os locais possíveis para acolher qualquer que seja o 

utente com a sua dificuldade específica, e mesmo assim, este consiga ser autónomo e 

prosseguir o seu caminho, garantindo a sua liberdade como cidadão. 

No período censitário de 2011, a estatística referente à Taxa de Deficiência foi 

feita por um método diferente, contabilizando quantos indivíduos tinham dificuldade, 

ou não conseguiam de forma alguma fazer uma das seguintes funções: Ver, Ouvir, Andar 

ou subir degraus, Memória ou concentração, Tomar banho ou vestir-se sozinho, 

compreender os outros ou fazer-se compreender. 

 Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Ano 2011

Ano 2011

1291 254

Lousada

Lousada

3406 324

2073 350 1135 583

N.º N.º N.º N.º N.º 

3652 78 1744 68

Não consegue Tem dificuldade Não consegue

N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

N.º 

Tem dificuldade Não consegue Tem dificuldade Não consegue Tem dificuldade Não consegue

Tem dificuldade Não consegue Tem dificuldade

Ver Ouvir Andar ou subir degraus

Memória ou concentração Tomar banho ou vestir-se sozinho
Compreender os outros ou fazer-se 

compreender

Tabela 7 - Proporção da População que não consegue efetuar ações motoras ou sensitivas no município de Lousada (2011) 
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 Em 2011, para o município de Lousada, pode afirmar-se que a deficiência mais 

alarmante terá a ver com a dificuldade em andar e subir degraus, sendo que existem 

3406 pessoas com dificuldades de realizar esta função, o que significaria que 7,2% da 

população precisaria urgentemente de melhores condições para a mobilidade, havendo 

ainda 324 indivíduos (0,7%) que não conseguiam andar ou subir degraus de forma 

alguma. Reparando ainda nos números de pessoas com dificuldades visuais, estes têm 

ainda maior expressão no total populacional, sendo 3652 (7,7%) pessoas, ainda que 

pessoas totalmente cegas sejam apenas 78 (0,1%). Isto obriga uma vez mais a que o 

município tome medidas preventivas de acessibilidade para todos os utentes, sendo 

estes, parte expressiva do geral populacional. 

 

3.2 - Diagnóstico do espaço público por barreiras 

Foram encontradas inúmeras barreiras por toda a área de 4km2 à qual este 

relatório de estágio se reporta, considerando a melhoria das condições de 

acessibilidade, em especial a mobilidade para todos em espaço público. Foram adotadas 

as barreiras e simbologia do Plano Local de Promoção da Acessibilidade de 2012 para o 

Município de Lousada.  

Na atualização a esse mesmo plano, revê-se o que foi feito, o que espera ainda 

intervenção e quais são as novas áreas de preocupação na área de estudo.  

Na sequência do levantamento do Espaço Público da vila de Lousada foram 

identificados determinados elementos urbanos que se constituem como barreiras, que 

na maioria dos casos já existiam com o levantamento anterior (de 2012), porém, 

surgiram novos ou algumas das barreiras agravaram como será detalhadamente 

explicado. Podem constituir risco potencial para toda a população e em especial para as 

pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, pensando nos idosos, crianças e 

indivíduos que tenham incapacidades sensoriais ou dificuldades de locomoção 

permanente ou momentânea.  

Por vezes a falta de gestão e intervenção no espaço público levou ao 

incumprimento da legislação e à sua desorganização gerando, por consequência, lugares 
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que não foram pensados ou que são indesejados. Quando a ideia é criar lugares 

inclusivos e acessíveis, os elementos de mobiliário urbano que tenham a necessidade de 

estar presentes no Espaço Público devem ser colocados nos devidos locais, privilegiando 

a criação do corredor de infraestruturas ou quando não é possível a criação dos mesmos, 

a colocação deste mobiliário ou estruturas junto das fachadas dos edifícios, fazendo com 

que a circulação pedonal seja o expoente máximo do planeamento e organização, 

evitando elementos surpresa que condicionem o seu acesso. 

Para não haver interrupções nos percursos que se querem acessíveis, devem 

evitar-se situações como a presença de contentores do lixo, sinais de trânsito e floreiras 

à saída das passagens de peões. Não devem ser colocadas árvores quando os passeios 

não tem as dimensões suficientes de largura, nem a colocação de objetos comerciais 

nos mesmos. De forma comum devem ser consertados os passeios que se encontrem 

degradados, pois estes constituem um perigo de enorme gravidade para qualquer 

transeunte do mesmo. Dar primazia aos rebaixamentos para continuidade dos passeios 

nas saídas ou interceções entre ruas para a continuidade do percurso pedonal, ou pelo 

menos a boa sinalização, pintura e rebaixamentos essencialmente de passadeiras para 

a travessia em segurança de todo e qualquer utente, independentemente de ser uma 

pessoa com dificuldades motoras, audiovisuais ou aparentemente normal.  

Como forma informativa, e pela ausência nos mapas elaborados para este novo 

diagnóstico, foram encontradas quase todas as tipologias de barreira no Município de 

Lousada, com a exceção de Bancos, Cabine telefónica, Cicloparque, Floreira, Poste com 

floreira, Marco do correio, Mupi, Passadeiras Mal Dimensionadas e Iluminação de Festas 

ou Romarias. 

Abordando de forma mais geral, as passagens de peões no município de Lousada 

têm variados problemas, passando mais frequentemente pela falta de pintura, por vezes 

a ausência de uma passadeira em locais necessários, a falta de rebaixamento próprio 

para a travessia, para que se possibilite a passagem segura. Por vezes nos locais que 

deveriam estar desimpedidos encontram-se também sinais de trânsito, armários, postes 

e ou semáforos.  

Outro dos problemas que foram encontrados com grande pertinência foram as 

Caldeiras de Árvore, na grande maioria das vezes desprotegidas, sem as ditas grelhas 



 
  

62 
 

com as devidas dimensões ou muretes destinados à proteção com a altura mínima de 

0,30m. É possível encontra-las um pouco por toda a localização do mapa, mesmo nos 

locais de maior passagem de peões, tendo como exemplos as ruas António Gomes 

Ribeiro, Rua Palmira Meireles, Rua de Santo António, Travessa de Monte Pedroso entre 

outras.  

Por vezes, mesmo a Caldeira estando desprotegida, a própria Localização da 

Árvore não é apropriada, o que sugere a sua recolocação devido às dimensões do 

passeio não serem as suficientes na sua largura para permitir a passagem em segurança 

dos peões pelo local que deveria ser acessível, ou seja, desprovido de obstáculos. É 

então necessária a remoção ou relocalização, como por exemplo na Rua da Costa Nova 

e Avenida 5 de Outubro.  

Outro problema que ainda se encontra em transição na resolução são as Bolas 

ou Mecos passíveis de serem encontrados junto a edifícios de serviços públicos e 

comércio. A sua prática de colocação era frequente no início do século XXI, com a 

reforma em algumas cidades e vilas, porém, após o Decreto-Lei 163/2006 ter sido 

homologado e imposto como manual de boas práticas o Guia de Acessibilidade e 

Mobilidade, foi percetível que as bolas constituíam perigo para toda a população em 

geral, pela sua forma baixa e arredondada que por vezes passa despercebida. A solução 

proposta foi a colocação de Pilaretes, objetos mais estreitos, principalmente para a 

separação das zonas pedonais das áreas onde transitam veículos automóveis, mas que 

pela sua constituição não se apresentam agressivos para a saúde pública, sendo 

facilmente detetados e com menor probabilidade de causar acidentes na deslocação de 

pessoas. Os objetos obsoletos (Bolas e Mecos) podem ser encontrados ainda em alguns 

pontos da vila de Lousada, como a Avenida Amílcar Neto, Avenida Duarte Leite (próximo 

ao complexo desportivo), Rua Visconde de Alentém e Rua do Auditório, lugares nos 

quais (à exceção da segunda rua referida) se costumam concentrar e mover grandes 

quantidades de pessoas devido aos serviços e atividades inerentes às ruas.  

A Sinalética de Trânsito apresenta-se por vezes mal localizada ou degradada, o 

que pode constituir perigo tanto para os peões como para os automobilistas. Esta deve 

ser colocada nos limites de passeio, junto do lancil, sempre que possível no corredor de 

infraestruturas, mantendo uma altura livre de circulação de 2,40m. Exemplos de 
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degradação podem ser encontrados na Rua de Santo André, na rotunda junto ao 

hipermercado existente, onde se observa a falta de informação dos sinais de trânsito e 

de má colocação, observa-se na Rua Dr. José Vieira, na extremidade de uma passadeira.  

Os Contentores do Lixo e os ecopontos podem mostrar-se também como 

problemas quanto à sua localização, mas também pelo design que possam apresentar, 

o que pode retirar grandes proporções de espaço em forma de largura ao passeio, não 

permitindo a passagem de peões, por vezes de qualquer forma, quer tenham ou não 

problemas de locomoção. Devem ser colocados em zonas próprias como corredores de 

infraestruturas ou até mesmo baías com dimensões próprias para a recolha do lixo de 

forma segura sem perturbar nem o trânsito automóvel e mais importante, os 

transeuntes que caminham nas vias pedonais. Na vila de Lousada é possível ver 

problemas com os Contentores do Lixo em locais como a Rua dos Bombeiros, Avenida 

D. Nuno Álvares Pereira, Avenida Major Arrochela Lobo e Avenida 5 de Outubro, entre 

outros. 

De forma igualmente imponente, Abrigos de Transportes Públicos podem ser um 

grande obstáculo no percurso pedonal, ou serem de forma diferente obstáculo pelo 

local onde estão localizados ou até pela falta de acesso ao mesmo, como a carência de 

livre acesso com largura suficiente e conectado ao passeio ou por vezes uma rampa que 

permita o devido acesso. Na área de estudo encontrou-se apenas um Abrigo de 

Transportes que não cumpria de forma alguma os requisitos de acessibilidade, todos os 

outros estavam em conformidade com as boas práticas. Na Avenida 5 de Outubro é 

possível verificar a falta de meios de acesso ao abrigo, visto que este se encontra 

elevado, separado do passeio por um degrau, como que uma ilha, da via de circulação 

automóvel e do estacionamento, não contendo baia para aproximação e aparcamento 

de autocarros.  

Os Candeeiros de Iluminação Pública podem constituir um grande problema de 

mobilidade quando estes estão colocados em passeio com larguras inferiores às legais 

ou mínimas, dentro dos padrões. Muitas das vezes encontram-se colocados no meio dos 

mesmos, impossibilitando a passagem não só a pessoas com mobilidade reduzida mas 

a todo e qualquer utente que queira usar da passagem naquele ponto específico. Devem 

por isso ser colocados junto à fachada dos edifícios, quando possível embutidos nos 
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próprios ou então no corredor de infraestruturas, dando primazia à iluminação do 

percurso pedonal, sendo que o observado muitas das vezes é a iluminação voltada 

apenas para a via de circulação automóvel o que se pode dizer incorreto, uma vez que 

a iluminação pública é uma das maiores fontes de segurança noturna em qualquer local 

de todo o globo. Problemas com este tipo de barreiras podem ser identificados na Rua 

de Santo António, Avenida D. Nuno Álvares Pereira, Travessa Dr. Mário Soares, Rua 

Marnoco e Sousa, Rua Lúcia Lousada, entre outras.  

De uma forma muito semelhante aos candeeiros, os Armários de eletricidade ou 

de gás podem constituir-se como barreira à circulação pelos mesmos motivos, a falta de 

largura necessária para a passagem em segurança de um transeunte, quer tenha 

dificuldades de locomoção ou não. Devem estes pois ser colocados sempre que possível 

de forma embutida nos muros ou fachadas de propriedades e edifícios ou então no dito 

corredor de infraestruturas, que se pretende localizado na berma do passeio, o mais 

próximo da via de circulação automóvel, dando assim as medidas de largura necessárias 

para a livre circulação dos utentes do Espaço Público. São exemplos de má colocação os 

Armários na Travessa da Magnólia, Rua Moutada dos Penedos, Rua Marnoco e Sousa, 

entre outras.  

As Placas Toponímicas foram também encontradas como problema na área de 

estudo, não tanto pela sua localização, mas pela degradação de algumas delas. Sempre 

que possível, as Placas Toponímicas devem ser integradas nas fachadas dos edifícios, ou 

terem os seus postes de suporte à placa informativa juntos a essas mesmas fachadas. 

Quando não existe essa possibilidade deve localizar-se no corredor de infraestruturas, 

na berma do passeio, junto à via de circulação automóvel para que não constitua 

obstáculo a quem caminhar pela via pedonal. A Placa degradada demonstra também 

um obstáculo, visual desta feita, não permitindo ao transeunte reconhecer a rua em que 

se encontra, sendo um assunto que deve ser tratado com seriedade, procedendo-se à 

substituição das placas para novas, reparadas e localizadas nos devidos locais, com 

informação clara e precisa. São exemplos de locais que precisam de renovação de Placas 

Toponímicas, a Rua do Barroco, Rua Manuel Pires Teixeira da Mota, Rua D. Manuel I, 2ª 

Travessa Padre Amorim, Rua D. Afonso Henriques, Rua Joaquim Burmester, entre 

outras. 
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O Obstáculo Comercial é tido como uma barreira temporária, mas, tal como 

todas as outras, no momento de passagem ao utente é algo que lhe retira a autonomia 

de passagem, podendo colocar em causa a liberdade deste cidadão, tendo ele ou não 

problemas de mobilidade. Por vezes para o contorno destes objetos é necessário que se 

transite de forma perigosa pela via de circulação automóvel. Apenas uma destas 

barreiras foi encontrada na área de estudo da vila de Lousada, como forma de cadeiras 

e mesas de esplanada, na Rua General Humberto Delgado, junto da sua ligação com a 

Avenida Amílcar Neto e o Parque Urbano Dr. Mário Fonseca. 

 De forma comum foram encontrados em vários pontos da vila os Tapumes de 

Obra, que servem para cobrir modificações a edifícios, evitando a projeção de objetos 

inerentes às reconstruções feitas em determinado local. Constituem obstáculo por 

interromperem os passeios e impossibilitando assim a passagem, por vezes não só 

daqueles que têm dificuldades motoras, mas para toda a população em geral, 

obrigando-as a transitar na via de circulação automóvel. Por vezes é criada uma 

estrutura em madeira como que percurso que contorna o tapume, mas ainda assim não 

cumpre as medidas de largura necessárias para a transição de pessoas com problemas 

de mobilidade. Foram avistados este tipo de barreiras em locais como a Rua Visconde 

de Alentém, Rua Lúcia Lousada, Rua Dr. Afonso Quintela com a Rua General Humberto 

Delgado e a Avenida Dr. José Paulino Freitas Silva Neto, para dar alguns exemplos.  

O Estacionamento Abusivo encontra-se como um problema de igual pertinência 

a qualquer barreira física permanente num qualquer local. Retira espaço pedonal 

quando o automóvel transgride o seu espaço de circulação para se apoderar do espaço 

destinado às pessoas, constituindo uma obstáculo, obrigando por muitas vezes a que 

quem caminha no seu devido local a ter de procurar forma de passagem pela via de 

circulação automóvel, correndo um risco elevado, ou até de forma pior, impossibilitando 

totalmente a passagem àqueles que tem problemas motores de locomoção. É possível 

verificar esta situação na Rua António Emílio, no cruzamento da Rua Visconde de 

Alentém, no cimo da Rua António Ferreira dos Santos, Rua do Barreiro e Travessa Major 

Arrochela Lobo, nomeando alguns exemplos. 

Passando para os obstáculos mais “visíveis” na vila de Lousada e que muito 

pouco têm que ver com objetos, porém mais com a morfologia das suas ruas ou 
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construções, são barreiras que envolvem mais o Espaço Público e o percurso em si do 

que objetos que são lá impostos à posteriori. 

No caso das Rampas, Escadarias ou Degraus, todos estes constituem uma 

barreira praticamente intransponível, no caso das rampas se estas estiverem mal 

dimensionadas ou com inclinação não legal. Nestes casos, a barreira surge para tentar 

vencer um desnível existente, para tentar compensar uma escadaria, ou apenas pela 

morfologia do terreno, não tendo as medidas necessárias para a transição segura. 

Existem alguns casos encontrados pela área de estudo na vila de Lousada, como a rampa 

existente para um estabelecimento comercial onde a sua inclinação é tida como 

superior à que é dita legalmente, ou a falta deste elemento em pequenas escadarias 

mesmo ao lado, na Rua do Comércio. Escadarias sem rampa de auxílio também no Bairro 

Dr. Abílio Moreira ou nas Travessas (1ª e 2ª) de Padre Amorim. Como último exemplo 

dado, a rampa existente no topo da Rua José Teixeira da Mota, que fora formada com a 

remodelação da rua e os seus novos passeios, porém criou uma rampa disforme que 

não cumpre os requisitos legais de utilização.  

Um dos problemas mais comuns é o Piso Degradado, encontrado um pouco por 

toda a área em análise. Pode constituir-se como perigo pelos objetos soltos no passeio, 

a criação de buracos e desníveis que podem constituir armadilha e barreira, não só para 

quem tem problemas de locomoção, mas para todo e qualquer utente, sem problema 

aparente. A Rua do Comércio e Rua da Costa são apenas dois exemplos de ruas com 

pavimento degradado, sendo ainda assim locais onde passam muitos peões.  

Ruas Sem Passeios apresentam um enorme risco à população transeunte e aos 

automobilistas, percebendo ainda que é difícil que todas as ruas de uma vila ou cidade 

possam ter passeios. Locais habitacionais mais antigos ou de cariz rural tendem a 

verificar a ausência de passeios, com piso sem marcações, em paralelepípedo, para 

circulação automóvel prioritariamente, ainda que em menor fluxo, para chegada às 

moradias principalmente. Ainda assim, em condições de perfeita acessibilidade 

deveriam contudo pensar sempre nos peões, devendo partilhar de um passeio de menor 

dimensões, sem nunca ser menor que os 1,20m ou ter uma partilha do percurso, com 

passagem prioridade pedonal, sendo as denominadas ruas de Perfil 1 (Largura geral da 

rua menor ou igual a 5,15m), Perfil 2 (largura compreendida entre 5,15m e 5,40m), Perfil 
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3 (largura varia entre 5,40m e 8,40m), Perfil 4 (largura de perfil médio, variante entre os 

8,40m e os 9,60m) e a rua de Perfil 5 (Superior a 9,60m de largura). 

• Conforme a largura de cada rua deveria ser implementado um destes cinco 

perfis, sendo que o Perfil 1 (=< 5,15m) define a imposição da via partilhada entre 

o automóvel e o peão, à mesma cota. Diferencia-se o canal pela utilização de 

material diferente no piso, garantindo o conforto e sendo antiderrapante. Deve 

ser sinalizada a prioridade do peão e implementada uma velocidade de 

circulação baixa na zona, podendo os peões circular no centro da faixa de 

rodagem.  

• Já no Perfil tipo 2 (5,15m; 5,40m) prevê-se a criação de dois passeios laterais com 

1,20m de largura e os restantes 3,00m para a circulação automóvel, impondo-se 

apenas uma faixa de circulação, prevendo uma rua de sentido único automóvel, 

ainda assim mantendo-se todo o pavimento nivelado, diferenciado apenas pelo 

material colocado, tal como no perfil anterior. Se não for possível garantir 

passeio com medidas mínimas dos dois lados, por norma opta-se pelo Perfil tipo 

1.  

• Para o Perfil tipo 3 (5,40m; 8,40m) deve-se ainda assim dar primazia à circulação 

pedonal, criando passeios em ambas as margens e observando-se assim um só 

sentido de circulação automóvel, podendo o passeio ter maior largura que os 

1,20m, dependendo da largura geral. Devem nestes casos reformular-se os 

sentidos de circulação das ruas envolventes, ou na impossibilidade, manter os 

dois sentidos para tráfego automóvel, com 3,00m para cada faixa e a criação de 

um passeio pedonal de um lado apenas, com as devidas dimensões. 

• Ruas de maior dimensão, como as de proposta a Perfil 4 (8,40m; 9,60m), propõe-

se a criação de passeios de ambos os lados e a circulação automóvel com dois 

sentidos de forma regular, criando assim o panorama ideal, com as medidas 

adequadas tanto para circulação automóvel como pedonal. 

• Na maior hipótese, no Perfil 5 (> 9,60m) tem-se maior liberdade para criação de 

sentidos de circulação e dar primazia aos corredores de locomoção pedonal, são 

por norma avenidas onde se pretendem conjugar ambas as mobilidades. Aqui os 

passeios deverão ter no mínimo 1,50m para que se possam colocar todos os 

elementos necessários de forma segura, num corredor de infraestruturas 
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pensadas, dando às vias de circulação automóvel um mínimo de 3,00m para cada 

um dos sentidos, podendo ainda haver opção de criação de separadores centrais 

para ajuda na travessia de peões e maior segurança na separação da transição 

dos automóveis. 

São exemplos, na vila de Lousada, algumas ruas sem passeios, como a Rua Monte 

Pedroso, Rua Fonte Taurina, Rua Vila Padre Amorim, Avenida Nª Srª do Loreto, Rua José 

António Oliveira, Rua Dr. Fernando Fonseca, Rua Monte Forneiro, entre muitas outras.  

Ruas com Passeios Subdimensionados apresentam um problema de igual 

gravidade às ruas com ausência dos mesmos, porque as condições de segurança e 

transitabilidade não se encontram reunidas, principalmente para peões com 

dificuldades motoras como cadeiras de rodas, pessoas com carrinhos de bebé, cegos, 

pessoas estas que necessitam de maior largura para transitarem de forma devida. 

Nestes casos deve ser feita a medição da largura da rua e encontrada a melhor solução, 

tendo em conta as possibilidades de perfil mencionadas anteriormente, analisando se o 

passeio deve ser abolido ou aumentado, dando-lhe um mínimo de 1,20m de largura, em 

conformidade com a circulação automóvel. Muitos dos problemas de Mobilidade 

poderiam ser resolvidos pela aplicação desta fórmula de medição e resolução de Perfil 

Tipo de Rua (Teles, Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos, 2007). A Travessa 

Major Arrochela Lobo, Praceta da Liberdade, Travessa Dr. Mário Soares, Rua de Santa 

Ana, Rua da Costa Verde, são também alguns exemplos de ruas que contém na sua 

totalidade ou em partes, passeios subdimensionados. 

Assim como os Passeios, também as Passadeiras são um problema frequente na 

área de estudo. Existem vários problemas inerentes, sendo os mais comuns o desgaste 

ou falta de pintura e o rebaixamento do lancil do passeio na direção da faixa de rodagem 

automóvel. Problemas frequentes aquando da criação das passadeiras sem a pressão do 

Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto que previa o rebaixamento para todas as 

passadeiras, tornando-as acessíveis a todos os cidadãos, independentemente dos seus 

problemas de mobilidade.  

Devem por isso as passadeiras ser complementadas por Rebaixamentos nos 

Passeios, sempre que possível à cota da via de circulação automóvel, ou na 

impossibilidade, o desnível não pode ser superior a 0,02m. Existem muitas ruas na área 
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de estudo com falta de rebaixamento apropriado, sendo disso exemplo, a Rua Palmira 

Meireles, a Avenida Hans Isler, a Rua do Comércio, Rua Visconde de Alentém, Avenida 

Sá e Melo, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Rua do Conservatório do Vale 

do Sousa, entre várias outras, sendo estas exemplos mais agravantes porque são ruas 

de maior centralidade e onde se observa um maior fluxo pedonal.  

De forma também preocupante pode observar-se a falta de rebaixamento do 

passeio ou de continuidade do mesmo nas interseções de ruas, faltando muitas vezes 

passadeiras em locais devidos que colmatariam a falta da continuidade dos passeios. 

Pode observar-se facilmente esta falha em locais de interceção como a Rua Particular 

do Comércio, Travessa do Comércio, Rua de Arcas, Rua Rodrigues Fernandes, todas estas 

com interseção para Rua do Comércio, mas sem continuidade dos passeios existentes 

nesses pontos ou sem passadeiras para ligação do percurso pedonal, e 

subsequentemente sem rebaixamentos, criando de imediato uma barreira física para 

quem faça o percurso de cadeira de rodas, a título de exemplo. 

A falta de Pintura nas Passadeiras é também um fator tido como grave para a 

Mobilidade de qualquer local, visto ser um elemento que em falta, pode comprometer 

a segurança quer dos peões, quer dos automobilistas. Deve a zebra ser branca, 

contrastando com o piso escuro alcatroado ou em paralelepípedo, de preferência 

escurecido. O local deve ser bem sinalizado com os devidos sinais de trânsito de perigo 

e informativos de passadeira. Verifica-se a falta de pintura nas passadeiras por toda a 

Vila da Lousada, mencionando ruas como a Rotunda da Juventude, Rua do Comércio, 

Avenida da Variante, Avenida Hans Isler, Rua da Costa, Travessa dos Combatentes do 

Ultramar entre outras.  

Pode ainda apontar-se como problema grave as Passadeiras que Terminam em 

Estacionamento, pelo enorme perigo que constituem, uma vez mais, de maior forma 

para os pedestres, mas também para os automobilistas. Quando uma das extremidades 

da zebra de passadeira termina num estacionamento, o utente que procura a travessia 

não tem forma de chegar à outra margem pedonal sem passar obrigatoriamente por 

uma zona automobilística que pode, em grande parte das vezes, estar obstruída por um 

veículo aparcado, o que se torna incómodo e uma barreira física que por vezes se torna 

impossível de contornar. Como agravante à situação, passado o estacionamento que ali 
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se encontra de forma errada, há ainda a falta de um rebaixamento, o que acontece 

certamente na esmagadora maioria das vezes em que se verifica a situação do término 

de passadeiras em lugar de estacionamento. Em Lousada existem vários exemplos 

preocupantes deste tipo de barreira, como por exemplo, três passadeiras na Rua da 

Costa; em todas as passadeiras das Ruas da Costa Nova (A, B e C); Rua Dr. José Vieira, 

Rua do Comércio, Avenida Hans Isler, apenas para nomear algumas.  

De forma mais concisa, existem locais de intervenção mais urgente, quer seja 

pela quantidade de pessoas que utilizam determinada rua ou pela quantidade elevada 

de barreiras encontradas, muitas das vezes o que se verifica são ambos os aspetos, visto 

que por norma, ruas com maior fluxo pedonal tendem a ficar mais desgastadas, ou 

mantêm-se no mesmo estado à algum tempo, devido ao transtorno que causa o corte 

da rua ou lance da mesma para remodelação. São ainda assim necessárias melhores 

condições de acessibilidade, sendo que mais tarde ou mais cedo terão de ser feitas as 

alterações devidas, e nesse momento, as boas práticas da acessibilidade terão de ser 

transpostas para o terreno. 

 É fundamental aplicar as correções necessárias por toda a delimitação de estudo, 

porém, tenta-se assim criar uma prioridade dos locais que necessitam de intervenção 

urgente, com alguma base fundamentada para estas afirmações. 

  Começando por um dos extremos da delimitação, na zona Sudoeste, a Rotunda 

da Juventude e Rua do Comércio, como vias de entrada para a vila, local de observância 

de grandes fluxos automóveis e pedonais, é comum diariamente observar-se a 

passagem de pelo menos um utente de cadeira de rodas que não consegue usufruir da 

via pedonal no seu todo, pela sua descontinuidade, recorrendo assim à via de circulação 

automóvel para colmatar a falha, colocando a sua segurança em risco. 

 Pode afirmar-se que neste local, as barreiras físicas mais comuns e impeditivas 

são a falta de rebaixamentos apropriados, para as passadeiras e para continuidade dos 

passeios, facilmente observados nas interceções da Rua de Arcas, Rua Rodrigo 

Fernandes, Rua Particular do Comércio, Travessa do Comércio (já mencionado 

anteriormente), assim como na saída de uma indústria de confeções, na extremidade da 

rua que faz ligação com a Rotunda da Juventude, de frente para a entrada para o 

hipermercado existente; falta de pintura apropriada em praticamente todas as 
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passadeiras; piso degradado, facilmente observado junto ao posto de combustível 

existente e próximo da rotunda existente entre esta rua e a Avenida Hans Isler; uma 

passadeira que termina em estacionamento e sem rebaixamento; degraus de acesso a 

estabelecimentos comerciais e de restauração que necessitam de uma rampa auxiliar; 

existência de mecos que devem ser substituídos preferencialmente por postiletes, na 

passadeira para acesso ao hipermercado; caldeiras de árvore desprotegidas que se 

apresentam como “armadilha” para os transeuntes. (Anexo 28) 

 De forma muito ligada à primeira rua considerada de intervenção urgente, a 

Avenida Hans Isler, como principal avenida de acesso ao centro da vila de Lousada, 

carece de boas condições para praticamente todas as passadeiras existentes, sendo que 

o grande problema reside nas condições de pintura das zebras, do rebaixamento para a 

travessia dos peões, existindo até, pelo menos uma delas onde o seu término se verifica 

num local de estacionamento, sem rebaixamento. Um problema específico nesta 

Avenida reside também no seu separador central, onde a altura deste não é considerada 

acessível, tendo o seu lancil uma altura superior aos 0,02m previstos por lei; falta de 

rampas para auxílio das escadarias existentes no passeio; piso degradado em ambos os 

lados, em pequenos lances; caldeiras de árvore desprotegidas, ainda que de dimensão 

reduzida, podem constituir-se como armadilhas para os peões. (Anexo 29) 

 De forma contínua à rua mencionada anteriormente, a Rua Visconde de 

Alentém, ainda que tenha sofrido alterações no sentido positivo das boas práticas 

pedonais, carece ainda de alguns pormenores que a destacam no sentido negativo, mais 

ainda pela quantidade de pessoas que utilizam diariamente este trajeto. Na sua porção 

mais próxima à Avenida Hans Isler, pode verificar-se a falta de rebaixamentos próprios 

nas passadeiras existentes e a dimensão reduzida dos passeios existentes, onde é 

extremamente difícil o cruzamento de duas pessoas, impossível então a passagem de 

uma cadeira de rodas por um peão, sem que este tenha que utilizar a via de circulação 

automóvel; observam-se caldeiras de árvores de maior dimensão desprotegidas, 

criando barreiras às pessoas com problemas de mobilidade ou utentes mais distraídos; 

existem sinais de trânsito que impedem a largura legal do passeio, na ligação com a rua 

José Teixeira da Mota, e de forma mais agravante, estão colocados na extremidade de 

uma passadeira, tornando a passagem já difícil para qualquer utente e impossível a 
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cadeiras de rodas; existência (ainda que temporária) de tapume de obras que impede a 

continuidade do passeio, sendo um impedimento imediato à passagem das pessoas, 

obrigando-as a utilizar a via destinada à circulação automóvel. (Anexos 29 e 30) 

 Próxima aquele local, a Rua Lúcia de Lousada, impondo-se como uma nova 

centralidade pelo surgimento de novos blocos habitacionais e comércio, apresenta 

também alguns problemas que devem ser resolvidos para continuar o apelo e atrair 

peões aquele local. Existem porções do passeio que se encontram degradados; 

passadeira sem rebaixamentos apropriados na extremidade que faz ligação com a 

Avenida Sá e Melo, assim como um poste com papeleira que impede o passeio de ter as 

medidas de largura corretas para a circulação pedonal; caldeiras de árvore 

desprotegidas que se possam apresentar como armadilhas aos utentes; tapume de 

obras que obstrói o passeio de um dos lados da rua, em dois momentos distintos, 

impossibilitando a passagem pedonal. (Anexo 30) 

 Num dos extremos a Este na delimitação em estudo, a Rua Dr. Mário Soares é de 

extrema importância para o Município, e curiosamente é uma das ruas que apresenta 

maiores deficiências quando diagnosticadas as barreiras existentes. Rua onde se 

encontra a Escola Secundária de Lousada, precisa de melhorias urgentes nas suas 

acessibilidades. As passadeiras em frente à entrada da escola não tem qualquer tipo de 

rebaixamento (passeios e separador central), e carecem de pintura, algo grave 

considerando o equipamento para o qual servem de uso; uma das passadeiras termina 

em estacionamento e não tem rebaixamento; encontra-se piso degradado de um dos 

lados do passeio; existe uma rede de delimitação de obras que obstrói toda a largura do 

passeio, obrigando os peões a utilizar a via de circulação automóvel para contornar este 

obstáculo; passeio subdimensionado de um dos lados pela presença de armários de 

eletricidade que retira a largura necessária ao passeio para segurança dos transeuntes; 

caldeiras de árvore desprotegidas, ainda que de pequena dimensão, que podem 

constituir-se como armadilhas para quem use o passeio da rua. (Anexo 31) 

 Partindo para outra rua de máxima relevância para o município de Lousada, a 

Avenida Major Arrochela Lobo, onde se pode encontrar o Hospital da vila de Lousada e 

centro de saúde, na primeira impressão aparenta não ter problemas graves, porém, no 

início da mesma e a meio do percurso podem verificar-se passadeiras sem rebaixamento 
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apropriado e inclusive, mais próximo da entrada do hospital, um contentor do lixo que 

retira demasiada largura ao passeio, tornando-o de dimensões reduzidas à passagem 

dos peões. É necessária uma pequena reformulação na rua, tendo em conta o 

equipamento nele existente para que os utentes com maior dificuldade de locomoção 

consigam usar dos serviços de saúde de forma devida. (Anexo 32) 

 A Rua Palmira Meireles é uma rua de ligação lateral ao centro, com a presença 

de superfícies comerciais maiores (hipermercado) e comércio local, uma das alternativas 

de ligação entre a escola secundária e o centro da vila. Podem observar-se como 

problemas a falta de rebaixamento nas passadeiras existentes, visível na passadeira 

junto do cruzamento com a Estrada da Bota; a falta de pintura nas passadeiras 

existentes; e várias caldeiras de árvore maiores, desprotegidas, a necessitar de um 

murete de proteção ou gradeamento próprio para garantir segurança; contentores do 

lixo junto da interseção com a Rua do Tojeiro impedem a largura legal do passeio, 

fazendo com que cadeiras de rodas, por exemplo, tenham dificuldades em passar no 

local; é também possível verificar a degradação dos passeios em alguns locais, mais 

próximos do cruzamento com a Estrada da Bota. (Anexo 33) 

 Relativamente próxima à rua anterior, a Rua da Costa apresenta-se como uma 

rua de ligação das freguesias a sul do centro de Lousada com este mesmo. É uma das 

ruas com passeios mais irregulares e subdimensionados, tendo a rua uma topografia 

irregular que não ajuda à sua intervenção. Todas as passadeiras, sem exceção 

apresentam problemas à mobilidade, sendo por falta de rebaixamento correto ou pelo 

término das mesmas em estacionamento, o que ocorre em todos os exemplos 

encontrados; os passeios tem largura insuficiente e são bastante desnivelados, sendo já 

por si um enorme obstáculo à passagem de peões com dificuldades motoras; como 

forma agravante, os passeios apresentam também piso degradado, criando armadilhas 

à circulação pedonal de todos; passeio descontínuo ou sem rebaixamento para 

continuidade dos mesmos nas interseções com outras ruas, criando barreiras 

praticamente intransponíveis para quem tem problemas de mobilidade; existência de 

um poste de iluminação pública, colocado no centro do passeio, junto à Rua dos 

Combatentes do Ultramar, que impede a largura necessária e legal para a passagem de 

peões. A menção urgente a esta rua deve-se muito mais pela condição da mesma do 
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que pela utilização por parte das pessoas, porém, vêm-se nas ruas novas construções, 

naquilo que se prevê ser um novo eixo habitacional, que possa receber um maior fluxo 

de pessoas no futuro, prevenindo-se assim uma maior utilização estando esta preparada 

para o efeito. (Anexos 31 e 34) 

 Partindo para um outro extremo do mapa, a Oeste, encontra-se a Rua Joaquim 

Burmester, onde se podem verificar vários problemas, nesta que é uma das ruas 

principais para aquela área habitacional, o núcleo da antiga freguesia de Cristelos, 

pertencente à União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem. A rua por si só 

apresenta-se ingreme, e os acessos pedonais existentes não ajudam em muito a que 

este relevo seja vencido. É possível observar passeios desnivelados, sem condições de 

acesso por vezes, sem largura suficiente para a utilização segura dos peões, e de 

dificuldade acrescida para cadeiras de rodas, sem que consigam aceder e transitar em 

alguns dos lances do mesmo; podem ainda observar-se armários de eletricidade a retirar 

largura ao passeio, assim como postes de iluminação pública, mal colocados, num 

passeio de dimensões reduzidas. Ainda que não seja das ruas de maior centralidade à 

vila de Lousada em si, é núcleo de uma antiga freguesia, num local com várias habitações 

e que merece melhores condições para os utentes que já se vêm obrigados a vencer o 

relevo da rua, mesmo com as condições precárias que a rua oferece para quem caminha 

na mesma. (Anexo 35) 

 Passando para sul na área de estudo, pelos mesmos motivos semelhantes aos da 

rua mencionada anteriormente, a Avenida 5 de Outubro deve ser olhada como local de 

intervenção urgente. Ainda que estejam a ser feitas na proximidade desta, na Avenida 

da Liberdade, é importante que se estendam ainda mais a sul, abrangendo esta avenida 

necessitada. Sendo talvez a rua principal da antiga freguesia de Boim, pertencente à 

atual União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, esta dá acesso a todo o núcleo 

habitacional da área, assim como o parque industrial, sendo de extrema importância 

não só para o local, assim como para todo o Município. Podem observar-se passeios 

descontínuos e com piso degradado em alguns pontos; a dimensão dos passeios, de um 

dos lados apresenta-se reduzida, difícil para o cruzamento de duas pessoas, mais ainda 

para a circulação de cadeira de rodas; existe uma paragem de autocarros que não tem 

qualquer tipo de acesso disponível, ou seja, está descontinua ao passeio, instalada como 
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que uma “ilha” na zona de estacionamento, a um nível superior, separada por um 

degrau. É impossível a entrada neste abrigo de transportes públicos a uma cadeira de 

rodas por exemplo, e de máxima dificuldade para pessoas com mobilidade 

condicionada. O problema reside também na localização, estando praticamente sem 

sinalização e área própria (baia de aproximação de autocarros), situado num 

estacionamento para veículos, estando ainda tapado por contentores do lixo, para quem 

circula na via pedonal existente; existência de uma árvore no passeio, próxima ao abrigo 

de transportes mencionado, que impede passagem de qualquer utente, retirando toda 

a largura do passeio, criando uma barreira física imediata que impede a passagem de 

qualquer um em segurança. (Anexo 36) 

 Com foco na nova centralidade prevista, próxima do centro da vila, a abordagem 

à Avenida Cidade de Errenteria torna-se necessária num futuro próximo. Com a criação 

do novo auditório municipal, a chamada Praça do Românico, a nova central de 

camionagem, é imperativo que esta Avenida, ainda muito utilizada como meio de 

ligação alternativo ao centro, seja preparada para receber peões com todas as 

alterações que vão ser realizadas na área. Existem, já desde a construção da avenida, 

vários lugares de estacionamento, muitos deles não são utilizados durante o dia, 

demonstrando com esta disposição de estacionamento, que estariam já há muito 

planeados projetos de extensão do centro para esta área. Podem observar-se 

passadeiras sem rebaixamento em quase todas as que existem; uma das passadeiras 

termina em estacionamento para automóveis, sem rebaixamento; as árvores existentes 

têm a caldeira desprotegida, necessitando de gradeamento ou muretes de proteção 

para que as mesmas não continuem como armadilhas para os peões. 

 Com os olhos postos nesta nova centralidade, é necessário remodelar também 

algumas das ruas envolventes, intervencionando duas ruas que têm já elevada 

importância, mais direcionadas para aspetos culturais como a Rua do Auditório e Rua 

do Conservatório do Vale do Sousa. Locais onde acontecem com frequência peças de 

teatro, concertos musicais, entre outros eventos. Ainda assim podemos ver que nestas 

ruas, a mobilidade não foi pensada para todos, com a existência de passadeiras, mas 

sem rebaixamentos apropriados; caldeiras de árvore desprotegidas; Estacionamento 

abusivo por vezes; Presença de bolas/mecos perigosos para a circulação pedonal, 
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aparecendo como armadilhas para a circulação pedonal, tal como o exemplo das 

caldeiras de árvore desprotegidas. (Anexo 37) 

 

3.3 - Exemplos de boas práticas 

Ao longo do trabalho teórico, concetual e prático de reconhecimento de barreiras 

nem tudo foram apenas problemas encontrados pelo município de Lousada. Como 

concelho jovem, este apresenta sinais de renovação que foram direcionados de acordo 

com as boas práticas de mobilidade que o Guia de Acessibilidade e Mobilidade para 

Todos defende, caminhando no sentido de uma localidade acessível para toda a sua 

população e para quem visita a vila de passagem. A cada alteração feita no espaço e vias 

públicas são aprimoradas as condições, cumprindo todos os requisitos legais de acordo 

com o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto. 

É possível ver as alterações feitas neste sentido, desde que foram iniciadas estas 

alterações, há praticamente uma década até aos dias que correm. Obras que 

demonstram que o município não esqueceu o Plano Local de Promoção de 

Acessibilidade de 2012, servindo este como manual correto para as alterações 

necessárias a serem feitas desde esse ano em diante, estando muitos dos projetos em 

“stand by”, aguardando aprovação de fundos em concursos públicos para que se 

possam realizar as alterações. Localidade marcada pela irreverência, possivelmente pelo 

seu dinamismo e pela sua população jovem, como indica o seu índice de 

envelhecimento, com vontade de renovar e tornar a vila num dos melhores locais de 

estadia, com forte componente cultural, jovem, de turismo crescente e de olhos postos 

na acessibilidade e locais inclusivos. 

Com o percorrer das ruas pela necessidade da recolha de informação para a 

componente prática foi com agrado reparado que existiam já alguns lances ou ruas 

completas onde não foram apontadas quaisquer barreiras ou erros à acessibilidade e 

mobilidade suave, sendo aqui mencionadas e exemplificadas como menções honrosas, 

demonstrando que o progresso está a acontecer no concelho e existem planos futuros, 

alguns já aprovados, que deliciam o pensamento de quem fez o estudo para esta 

temática no município em causa, o de Lousada. 
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Como forma de comparar progressos na vila Lousadense, começar pela Avenida 

Cidade de Tulle, na qual se sente a necessidade de contextualização local e histórica ao 

porquê desta rua existir. Lousada tem, como praticamente todos os municípios de 

Portugal, o que se chamam de cidades geminadas (ou cidade irmã), sendo uma 

localidade existente num outro país, mas que apresenta características semelhantes, 

tais como demografia ou pontos e referências históricas que possam ser comuns. Nestas 

cidades é usual que se definam protocolos cooperativos de crescimento, intercâmbios 

académicos, eventos desportivos, incentivos à viagem e estadia entre as mesmas, ainda 

que com áreas geográficas e políticas distintas. A título meramente informativo, as 

cidades geminadas mais ilustres são os exemplos de Paris (França) e Roma (Itália), onde 

a sua parceria como geminações cita explicitamente: “Apenas Paris é digna de Roma, 

Apenas Roma é digna de Paris.” 

Posto tal explicação, é de mencionar que a vila de Lousada conta atualmente com 

duas cidades geminadas, a comuna francesa de Tulle, uma cidade de aproximadamente 

15 mil habitantes, localizada no departamento de Corrèze, região administrativa de 

Nova Aquitânia, no país de França, com parceria estabelecida no ano de 1995 (sendo 

ratificada em 2006), e mais tarde, em 1997 com a cidade espanhola de Errenteria (em 

basco, e nomenclatura oficial), também mencionada como Renteria (na língua 

castelhana), com aproximadamente 40 mil habitantes, localizada na comunidade 

autónoma do País Basco, no país de Espanha. Serve isto para justificar a existência de 

duas avenidas na vila de Lousada denominadas “Avenida Cidade de Tulle” e “Avenida 

Cidade de Errenteria”.  

O primeiro grande exemplo de uma intervenção de grande sucesso e que reúne 

todas as condições e boas práticas de mobilidade e acessibilidade é precisamente a 

Avenida Cidade de Tulle, tendo sido esta intervencionada em 2018. Este trajeto de 

aproximadamente 270m foi completamente remodelado, com reperfilamento da faixa 

de rodagem, garantindo a circulação automóvel nos dois sentidos; reorganização do 

estacionamento de ambos os lados, garantindo simultaneamente a maximização da 

quantidade e qualidade; Asseguração dos espaços de circulação de pessoas, garantindo 

a qualidade dos utentes através das dimensões e pavimentos adequados; Passeios 

amplos em ambos os lados da avenida; Aplicação de materiais duráveis, estáveis, 
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confortáveis, de fácil manutenção e/ou reposição; Cumprimento das exigências legais e 

regulamentares, nomeadamente em matéria de acessibilidades a pessoas com 

mobilidade condicionada. (Anexos 123, 124, 125 e 143) 

Para que estes objetivos se cumprissem, os trabalhos realizados nesta avenida 

foram: Levantamento de pavimentos (betonilha, cubos, e lancis); fresagem do 

pavimento existente a betuminoso; demolição de muro em blocos de cimento; 

relocalização de ecopontos tipo Molok; pavimentação da faixa de rodagem a misturas 

betuminosas; pavimentação de baias de estacionamento e dos passeios; execução de 

um muro em blocos de cimento; abate e plantação de espécies arbóreas de vários 

portes; aplicação de nova sinalização horizontal; colocação de sinalização vertical; e 

colocação de mobiliário urbano, em específico papeleiras. (Dados fornecidos pela DPGU 

Lousada) 

Destacou-se a intervenção anterior pela necessidade da contextualização às cidades 

geminadas, porém, partindo agora de uma ordem cronológica, é possível destacar 

quando se iniciam as alterações no Município com a prioridade direcionada como sendo 

um maior conforto para o peão, ao invés do que se fazia anteriormente, pensando-se 

nos trajetos para o acesso automóvel. Uma das grandes intervenções que iniciou o 

sentido de prioridade e preocupação pedonal para a vila de Lousada foi a mudança 

drástica na Rua Visconde de Alentém, sendo que esta era, até 2010, uma rua estreita de 

dois sentidos de circulação, onde se acumulavam carros estacionados numa das faixas 

de rodagem, dificultando a circulação automóvel. A circulação pedonal acabava por se 

tornar um caos, pelos passeios estritamente reduzidos existentes, onde era impossível 

que duas pessoas se cruzassem sem que uma delas “descesse” à via destinada aos 

veículos, tudo isto numa rua central onde se localiza grande parte do comércio existente 

na vila de Lousada. A grande mudança passou então pelo alargamento dos passeios para 

medidas devidas, a mudança para apenas um sentido de circulação automóvel no 

sentido da Igreja do Senhor dos Aflitos, a criação de lugares de estacionamentos 

paralelos à via com as devidas dimensões tornaram-na num local mais amigável, 

claramente mais direcionado para as pessoas do que para os automóveis, despoletando 

uma série de mudanças na vila desde então. 
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Outro projeto de grande relevância e que alterou drasticamente a morfologia e 

forma de circulação pela vila de Lousada foi a mudança na Avenida Senhor dos Aflitos, 

outrora de circulação automóvel em dois sentidos, com ligação à Rua Palmira Meireles 

e ao Largo do Pelourinho, e a partir de 2011 passaria a existir apenas como ligação 

pedonal, tendo um pequeno lance destinado a estacionamento e à ligação com a Rua 

de São Sebastião, efetuado por baixa velocidade com prioridade aos peões. Foi deste 

modo dado à população Lousadense um espaço no coração da vila pensado para o 

acesso a serviços essenciais e comércio de forma tranquila, sem a preocupação dos 

automóveis, aproximando as pessoas, incentivando o convívio e a criação de eventos ao 

ar livre, como por exemplo a criação de um mercado medieval anual neste mesmo local, 

entre outros eventos, desportivos e de cariz cultural que foram promovidos. (Anexos 

126 e 127) 

A recolocação do estádio municipal de Lousada para norte abriu no centro da vila 

espaço para um equipamento que se mostrava necessário. Foi criado o Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca, que colmataria a falta de um espaço verde dedicado à prática do 

exercício, lazer e bem-estar para o Município. Preparado em 2012 prevê uma área de 4 

hectares, sendo ampliado pela anexação de campos agrícolas circundantes, fazendo a 

ligação desde a Avenida Amílcar Neto e com saída próxima à escola secundária de 

Lousada, a Rua Dr. Mário Soares. Criando ainda um espaço de cafetaria/restauração com 

área de esplanadas e espaço internet, estando ainda instalados neste parque 

equipamentos de promoção da atividade física, infantis e geriátricos. (Anexo 128) 

Neste sentido de preocupação com os pedestres e o ambiente, também em 2012 foi 

criada, dentro da área de estudo, a Ecopista de Lousada, acompanhando a norte todo o 

trajeto da Rua Narciso Mota e Estrada de Vila Meã, até à rotunda Avenida Cidade de 

Errenteria, num percurso de aproximadamente 4km, com piso regular, ideal para 

caminhada e ciclismo, em harmonia com as paisagens ambientais e agrícolas alternando 

entre áreas de matagal e zonas de bosque. (Anexo 129, 130 e 131) 

Foi também alterada de forma correta a Rua de Santo António, ainda que não tenha 

sido na sua totalidade, tendo sido aplicado o perfil tipo 1 (caracterizado pela MPT®, Lda.), 

onde prevalece a prioridade dos peões, visto que anteriormente, até ao ano de 2018, 
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era uma rua de sentido único de sentido automóvel, com passeios de pequena dimensão 

nas margens. 

A pretensão do projeto para a Rua de Santo António indicava como objetivos a 

reabilitação do tecido urbano degradado; melhoria de condições de acesso ao espaço 

edificado e do próprio espaço não edificado; promoção da sustentabilidade ambiental, 

cultural, social e económica; integração funcional e diversidade económica e 

sociocultural no tecido urbano existente; requalificação do espaço; igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e 

funções urbanas; promoção da melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através 

de melhor gestão da via pública e espaços de circulação; criação e melhoria das 

acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; implantação de nove 

passagens para peões e execução de rebaixamentos e aplicação de pavimentação tátil 

nos passeios que permitem o acesso às passagens de peões. (Anexos 132 e 133) 

Deve também destacar-se a beneficiação da Rua Fonte de Santo António no ano de 

2018, com passeios bem-adaptados em toda a extensão da rua (550m 

aproximadamente), providos de piso podotátil para auxílio a pessoas totalmente ou 

parcialmente cegas e rebaixamentos à mesma cota com a via de circulação automóvel 

para as passadeiras. (Anexo 134) 

A última grande obra a nível de investimento e espaço, fora finalizada no ano de 

2018, sendo referente ao Centro Interpretativo do Românico (CIR), equipamento que 

pretende divulgar o património histórico-cultural da região, com a explicação sobre 58 

monumentos de 12 municípios do Norte de Portugal. É um espaço completamente 

adaptado às boas práticas da mobilidade, sendo tido como amigável e apelativo, um dos 

mais modernos do país, que será certamente uma mais-valia no futuro em crescimento 

do município de Lousada. (Anexos 135 e 136) 

Pode também verificar-se as enormes melhorias efetuadas no último ano no 

término da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra a nascente, com as ligações 

efetuadas para a Praça das Pocinhas e a Rua do Picoto. No cruzamento que existia no 

local onde se encontravam a avenida referida, a Praça da República e a Rua da 

Constituição da República (N207), fora criada uma rotunda, que facilita a circulação 

automóvel, num dos locais onde havia mais tráfego diariamente. As passadeiras 
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envolventes a esta construção cumprem plenamente todas as condições de segurança 

e boas práticas da acessibilidade. Tal como os lances criados desde a Praça das Pocinhas, 

com as referidas ligações (Rua do Picoto e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra). 

Todos os passeios cumprem as medidas de segurança assim como as passadeiras 

incorporadas. É uma área de grande aposta para o futuro, com dois projetos já 

aprovados que pretendem complementar o Centro de Interpretação do Românico (CIR) 

já existente e impulsionar a cultura e promovendo formas conectividade entre os 

cidadãos. (Anexos 137 e 138) 

Referem-se prontamente as ideias futuras para esta área pelo simples motivo de que 

as alterações já existentes, aconteceram no sentido de preparar as melhores condições 

de acessibilidade e mobilidade para a posterior integração dos projetos em causa. Como 

reportado pelo jornal Verdadeiro Olhar (jornal semanal que noticia os municípios de 

Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Valongo) o intuito é o de criar uma nova 

centralidade, com multiplicidade de infraestruturas de carácter turístico, histórico, 

cultural e habitacional, onde o grande objetivo é a criação da Praça do Românico. Esta 

terá como “elemento central a criação de uma ‘nave multiusos’ que permita desenvolver 

atividades culturais e de outra índole, integrada numa dinâmica arquitetónica que 

permitirá camuflar este espaço com um ‘manto verde’ e de recreio por cima da sua 

estrutura, diminuindo o impacto visual e integrando-o no conceito do atual CIR” como 

explica Pedro Machado, presidente da CML em entrevista ao periódico semanal 

mencionado.  

Esta nova Praça do Românico, em conjunto com a sua estrutura nave, permitirá a 

realização de atividades no seu interior que estabeleçam forte ligação com o espaço 

público exterior e um maior envolvimento da população nas atividades realizadas, sendo 

benéfica para todas as cargas e descargas que venham a acontecer, motivadas pela 

presença de um espaço destinado a depósito de acervo da Rota do Românico. (Website 

Verdadeiro Olhar) (Anexos 140, 141 e 142) 

É também mencionado que há a pretensão de criar como envolvência a esta nova 

Praça do Românico, um novo núcleo habitacional, expandindo assim a centralidade 

ocupada pela vila de Lousada, na expectativa de acolher mais habitantes, novas formas 

de comércio e serviços, por parte de privados. 
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Como forma complementar ao que fora referido, está já aprovado o projeto para 

uma central de autocarros moderna ao lado do Centro de Interpretação do Românico 

(CIR), sendo este tido como um investimento fundamental para o enquadramento desta 

centralidade e multiplicidade de infraestruturas de carácter turístico, histórico, cultural 

e habitacional. Projetado para existir de forma contígua ao CIR, estando ao serviço do 

mesmo, do centro do Município e simultaneamente em proximidade com as restantes 

vias de ligação aos concelhos vizinhos e à autoestrada. Permitirá a melhoria na utilização 

dos transportes públicos, promoverá o turismo e contribuirá para uma melhoria e 

reorganização do trânsito no centro da vila. (Pedro Machado, Presidente da CML em 

entrevista ao periódico semanal “Verdadeiro Olhar”)  

Ainda que fora da área de estudo, pretende-se também dar como exemplo a 

requalificação do espaço público da Avenida do Santuário e da Avenida do Alto do Fogo, 

na Freguesia do Torno, mais concretamente no local conhecido como Senhora da 

Aparecida. Este projeto demonstra que mesmo com as grandes dificuldades que o 

declive pode apresentar é sempre possível tornar a acessibilidade e mobilidade do 

espaço público melhores quando existe a intensão de o fazer. Como indica o relatório 

da CML para este local, era possível observar-se estacionamento automóvel indevido, 

espaço para uso de peões mal definido e um declive bastante acentuado, com 

obstáculos como rampas e degraus no passeio irregulares e de acesso às habitações 

existentes. Constata-se um sistema que efetivamente não garante a mobilidade 

necessária ao peão. 

Para tal foi necessária uma reorganização do estacionamento, garantindo maximizar 

a quantidade e a qualidade; assegurar que os espaços de circulação de pessoas, 

garantem qualidade aos utentes através das dimensões e pavimentos adequados; 

passeios amplos em ambos os lados da avenida; e a aplicação de materiais duráveis, 

estáveis, confortáveis e de fácil manutenção e/ou reposição. 

O projeto pretende dar a qualidade devida à população local e fazer da freguesia de 

Torno (popularmente conhecida como Aparecida) uma centralidade apelativa a novas 

pessoas, que procuram turismo rural, cultural e religioso, dando a conhecer esta 

pequena povoação com raízes e costumes distintos de outras freguesias do Município 

de Lousada. A dita vila da Aparecida tornou-se conhecida pelas suas particularidades, 
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tais como a sua romaria, em meados de agosto anualmente, devota à Nª Srª da 

Aparecida, Santa que é adorada naquele local pelo aparecimento de uma imagem de 

Nossa Senhora, que pertencia a um eremita ancião que por aquela terra vagueava, 

ensinando e contando histórias aos mais jovens, fazendo daquele morro a sua 

residência, dentro de uma mina que por ali se formou. A lenda remonta ao século XVIII, 

e o santuário foi erguido nesse mesmo local, onde caiam estrelas cadentes em noites de 

calor e trovões nas noites de tempestade, à entrada dessa mina, despoletando a 

curiosidade da população que foi encontrar mais tarde a tal imagem da santa, 

juntamente com os últimos vestígios do ancião referido. Para além de todo o misticismo 

em torno desta lenda e localidade, Torno ou vila da Aparecida é também conhecida 

pelos seus andores gigantes, na procissão anual, chegando até aos 22 metros e meio de 

altura, tendo sido transportado por 80 homens, sendo atualmente o maior do mundo. 

 Pretende de igual forma promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística 

no centro da vila de nível hierárquico superior enquanto fator de estruturação 

territorial, de bem-estar social e de competitividade regional. (Dados fornecidos pela 

DPGU Lousada) (Anexo 144) 
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4. Considerações finais 

 O estágio realizado na Câmara Municipal de Lousada foi o fator de maior 

impulsão à realização deste relatório. Foi essencial a recolha da informação teórica, 

metodológica, demográfica e prática, assim como todo o acompanhamento por parte 

dos orientadores, quer na CML, quer desde a FLUP. A experiência do acompanhamento 

do anterior Plano Local de Promoção da Acessibilidade por parte de quem foi a 

orientadora na Câmara permitiu compreender melhor o intuito desse trabalho para que 

os métodos fossem melhor aplicados para este Relatório de Estágio. A nível profissional 

e pessoal, o estágio foi uma experiência singular e enriquecedora, que permitiu ver com 

novos olhos o mundo do planeamento urbano desde os “bastidores”, sendo algo que só 

se compreende quando observado por dentro, com todas as preocupações e 

dificuldades para que a mudança aconteça, não sendo tão fácil como muitos julgarão.  

 Com a intenção inicial de desenvolver uma atualização ao diagnóstico efetuado 

anteriormente foi necessário fazer uma análise à população e um percorrer de ruas 

tendo sempre em mente as maiores dificuldades motoras que os pedestres possam 

apresentar. Este novo olhar sobre o espaço público foi essencial para encontrar os 

problemas, os quais se projetaram para o novo mapa, na tentativa de clarificar quais os 

pontos que merecem intervenção prioritária, atendendo ao que é necessário para 

tornar Lousada numa vila mais acessível para todos. Muitas das carências não são 

visíveis de imediato, mas surgem assim que se começa a esmiuçar cada uma das ruas, 

tendo em conta quais os problemas de mobilidade numa leitura desde uma grelha em 

definida. Aí, com a observação treinada, os problemas começam a “saltar à vista” ao 

virar de cada esquina. 

 A área de estudo corresponde à que é considerada como do interesse da própria 

CML, não só por ser o núcleo central desta cidade (que só não o é no título), mas também 

porque fora esta área a delimitada pela própria instituição, há oito anos, para o 

diagnóstico da empresa MPT® Lda. Ao se atualizar a situação nesta área, pretendeu-se 

fazer um ponto de situação relativamente ao que melhorou, para que sê dê o “choque” 

comparativo e de verificação do progresso, relativamente ao que não se fez e aos novos 

problemas que surgiram. 
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 No plano de 2012 pretendeu-se dar prioridade à garantia da acessibilidade em 

geral, pela informação, formação e sensibilização dos cidadãos sobre o espaço público 

como um espaço integrador, procurando-se resolver problemas arquitetónicos e 

urbanísticos, para que haja a inclusão de pessoas com mobilidade condicionada ou 

reduzida no município. (PLPA Lousada, 2012; Teles, 2014). 

 Ao analisar a população do concelho de Lousada, pode afirmar-se que o seu 

diagnóstico social integrou dados sobre todas as freguesias do concelho existentes, com 

maior foco aos anos de 2001 e 2011. De acordo com as estimativas do INE, a análise 

demonstrada neste relatório, relevaram o aumento populacional registado em Lousada 

de 2001 a 2011, tendência essa que se reverteu, de forma ligeira e pela estimativa, de 

2011 a 2018. A vila de Lousada apresenta um índice de envelhecimento inferior a 

Portugal em todos os anos analisados, ainda que seja possível verificar que está também 

a envelhecer, o que é sem dúvida um dado importante na elaboração de qualquer plano 

de acessibilidade, já que o aumento da idade das pessoas tende a ampliar as limitações 

físicas, fisiológicas e anatómicas. 

 Outro dado de maior relevância ao estudo é a taxa de deficiência verificando-se 

que, no ano de 2011, aproximadamente 10% da população teria dificuldades em andar 

ou subir degraus, sendo que 0,7% não o conseguia fazer de forma alguma, o que terá 

tendência a agravar-se. 

 Para o diagnóstico físico do território, a metodologia utilizada para o 

levantamento da área de estudo em Lousada foi igual à adotada nos Planos de 

Promoção de Acessibilidade, replicando-se para a utilizada no plano realizado no 

município em 2012, recorrendo-se à análise de “tipologia de barreira”. O intuito deste 

diagnóstico foi o de avaliar as condições de acessibilidade do espaço público na vila de 

Lousada, detetando de forma comparativa, e tendo sempre em conta o Decreto-Lei n.º 

163/2006 de 8 de agosto, a presença de barreiras que colocassem em causa a circulação 

segura e livre dos cidadãos. 

 Toda a informação recolhida manualmente e por método fotográfico foi 

cartograficamente representada, tendo por base a observação, a leitura da legislação, 

projeto RAMPA, PLPA, e Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos. (Anexo 14) 
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 Foi possível proceder a uma classificação das ruas que se apresentam como 

“acessíveis” (representadas por uma linha de cor verde contínua), ou “inacessíveis” 

(indicadas por uma linha descontínua a cor vermelha), tudo num único mapa resumo 

que especifica quais os percursos preparados para acolher toda a população e os que 

não o são ainda. 

 Tal como é possível verificar através do diagnóstico com os mapas 

representados, os principais eixos urbanos na vila de Lousada não estão totalmente 

preparados para a circulação pedonal acessível a todos, visto haver barreiras visíveis, 

mesmo nos locais onde mais pessoas circulam. As avenidas de maior movimento, quer 

por automóvel, quer por peões, têm aspetos que vão contra o que defendem as boas 

práticas, como falta de rebaixamento adequado, falta de pintura em passadeiras, 

passadeiras a terminarem em estacionamento, assim como vários objetos que podem 

apresentar-se como barreiras no próprio corredor pedonal, como armários, candeeiros 

de iluminação, sinais de trânsito e contentores do lixo, a aconselhar operações urgentes 

de reparação destes problemas, dado o elevado fluxo de peões existente nestas ruas. 

Considera-se que é importante aumentar a preocupação com esta temática, até porque 

é comum ver pessoas a transitar em cadeira de rodas, mas a serem obrigadas a utilizar, 

a certo ponto, um rebaixamento do passeio que está destinado à entrada de garagem 

de uma moradia para “descer” à rua, ou partilhar a via de circulação com automóveis, 

colocando todos os envolvidos em situação de risco, apenas para voltar a “subir” ao 

passeio uns bons metros à frente, utilizando novamente um rebaixamento semelhante 

ou o de uma passadeira que tenha as condições mínimas necessárias.  

 Pensando neste exemplo que pude testemunhar, também na Rua do Comércio, 

analisando a rua, facilmente se compreende que uma simples cadeira de rodas não 

consegue fazer um percurso contínuo vindo da Rotunda da Juventude e tentando chegar 

à Avenida Hans Isler (percurso de aproximadamente 800m). Há sempre falta de 

rebaixamentos em interceções de ruas, piso irregular e degradado que impede a livre 

passagem. Alguém em cadeira de rodas vê-se obrigado a caminhar na mesma faixa de 

rodagem que os automóveis.  

Outra situação errada que pude testemunhar ocorre na Rua de Joaquim 

Burmester (limite oeste da delimitação em estudo), onde alguém subia, com cadeira de 
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rodas, movendo-se de costas para o topo da rua, para mais facilmente vencer o declive 

e utilizando o alcatrão da via de circulação automóvel. Quando abordada sobre o 

precisar de ajuda para vencer o declive, esta afirmou que precisava de manter o “treino” 

para poder subir sempre que necessitasse. A razão pela qual não fazia o trajeto pelo 

passeio destinado aos peões eram as condições do mesmo: piso irregular que 

acrescentava por vezes relevo mais ingreme ainda do que o da própria rua, com rampas 

de acesso habitacional irregulares pelo meio e passeio estreito nalgumas partes. A 

grande questão que deve perturbar a consciência – aqui e noutros lugares – é o porquê 

do elemento mais necessitado (o peão), não ter o percurso bem preparado para que 

possa transitar em segurança; porém, o automóvel, preparado com um sistema 

mecânico e de injeção, capaz de vencer o relevo sem qualquer esforço por parte de 

quem o conduz, ter a prioridade nas condições de preservação do seu trajeto. Deveria 

ser aqui colocado o ponto de interrogação, várias vezes, porém a resposta ainda é 

bastante clara. São os automóveis que mais por ali passam (Rua Joaquim Burmester), 

que necessitam daquelas condições, porém a acessibilidade não deve excluir ninguém, 

daí que se queira com o presente diagnóstico mostrar que os aglomerados urbanos, que 

outrora foram pensados para as massas, para as grandes construções, funcionalidade e 

serviços, mas que colocam as pessoas em terceiro lugar, estão ultrapassados e não 

resultam em melhoria do bem-estar. 

Dar prioridade aos acessos pedonais faz toda a diferença, sendo as pessoas, no 

andar a pé e no uso do espaço público, que tornam vivo qualquer local, com um 

ambiente amigável e de proximidade, melhorando todos os outros aspetos, porque não 

existe ninguém que fique a “perder” estando um lugar totalmente acessível, ou seja, 

preparado para que qualquer pessoa, com qualquer problema de mobilidade, poder 

circular livremente e poder chegar ao destino que pretende sem quaisquer percalços e 

ajuda de terceiros. 
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Anexo 1 – Cinco áreas de estudo dos Planos de Promoção de 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 2 – Cinco áreas de estudo dos Planos de Promoção de 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 3 – Brasão do Município de Lousada (referente ao local da realização do 
estágio curricular) 

Anexo 4 – Logotipo da Câmara Municipal de Lousada  
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Anexo 5 – Localização de Lousada em Portugal Continental  

Anexo 6 – Localização de Lousada no distrito do Porto 
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Fonte: Camara Municipal de Lousada (outubro de 2019). Relatório de Avaliação de 
Fundamentação à Revisão do PDM 

Anexo 7 – Localização de Lousada no distrito do Porto 

Anexo 8 – Densidade Populacional (hab/km2) por freguesia, no concelho de 
Lousada 
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  Anexo 9 – Hidrografia do Concelho de Lousada 

Fonte: Camara Municipal de Lousada (outubro de 2019). Relatório de Avaliação de 
Fundamentação à Revisão do PDM 

Anexo 10 – Altimetria do Concelho de Lousada 

Fonte: Camara Municipal de Lousada (outubro de 2019). Relatório de Avaliação de 
Fundamentação à Revisão do PDM 
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Anexo 11 – Limite da área de estudo no concelho de Lousada (delimitação MPT 
com vista de satélite Google Earth) 

Fonte: MPT®; Câmara de Lousada (2012) Plano Local de Promoção da 
Acessibilidade – RAMPA; Município de Lousada, Fase II – Proposta do Plano das 
Condições de Acessibilidade 
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Anexo 12 – Ficha para Diagnóstico das ruas do município de Lousada (criada 
para o presente projeto) 
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Anexo 13 – Ficha para Diagnóstico das ruas do município de preenchida com as 
observações efetuadas presencialmente para a Rua Dr. Mário Soares em Lousada 
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Anexo 14 - Tipologia de equipamentos presentes na área de estudo; percursos 
acessíveis e inacessíveis (segundo a metodologia utilizada no relatório) (Escala 
1:7000) 
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Anexo 15 – Mapa com os nomes de cada rua estudada no presente diagnóstico 
com um total de 148 ruas. (Escala 1:7000) 
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Anexo 16 – Mapa com os nomes de cada rua estudada no presente diagnóstico 
com um total de 148 ruas. (Parte 1 de 2 – Ampliação à escala 1:4000 para melhor 
compreensão)  
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Anexo 17 – Mapa com os nomes de cada rua estudada no presente diagnóstico 
com um total de 148 ruas. (Parte 2 de 2 – Ampliação à escala 1:4000 para melhor 
compreensão) 
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Anexo 18 – Legenda de figuras para barreiras encontradas no concelho de 
Lousada, representadas nos mapas anexos. 
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Anexo 19 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020) (Escala 1:7000) 
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Anexo 20 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 1 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 21 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 2 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 22 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 3 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 23 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 4 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 24 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 5 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 25 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 6 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 26 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 7 de 8) (Escala 1:2000) 
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Anexo 27 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários no concelho de Lousada 
(Mapa Geral com diagnóstico pessoal 2020 – Folha 8 de 8) (Escala 1:2000) 



 
  

119 
 

  

Anexo 28 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua do 
Comércio e ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 29 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Avenida Hans 
Isler, Sul da Rua Visconde de Alentém e ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 30 - Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua Visconde 
de Alentém, Rua Lúcia Lousada e lance a Este na Avenida Sá e Melo, bem como outras ruas 
próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 31- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua Dr. Mário 
Soares, Avenida D. Nuno Álvares Pereira e Nordeste na Rua da Costa, bem como outras ruas 
próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 32- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Avenida Major 
Arrochela Lobo, Rua de Santo António, Avenida Cidade de Errenteria e Rua Dr. Afonso 
Quintela, bem como outras ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 33- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua Palmira 
Meireles, Avenida Amílcar Neto, Estrada da Bota, Avenida Dr. José Paulino Freitas Neto, bem 
como outras ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 34- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua da Costa e 
Rua Dr. José Vieira, bem como outras ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 35- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua Joaquim 
Burmester, extremidade Oeste da Avenida Sá e Melo, extremidade norte da Rua de Santo 
André, bem como outras ruas próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 36- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Avenida 5 de 
Outubro, Rua de Vila Chã, Rua Joaquim Teixeira, Rua de Santa Ana, bem como outras ruas 
próximas. (Escala 1:1000) 
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Anexo 37- Barreiras arquitetónicas permanentes e temporários existentes na Rua do 
Conservatório do Vale do Sousa, Rua do Auditório, Avenida Cidade de Errenteria, Rua 
Constituição da República, Avenida Sr. dos Aflitos, bem como outras ruas próximas. 



 
  

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 38 – Passeios subdimensionados, rampas 
irregulares, com a dificuldade do declive da rua 
demonstrado pela utente que utiliza a cadeira de 
rodas na faixa de circulação automóvel. 

Anexo 39 – Passeio Subdimensionado na Travessa 
Major Arrochela Lobo, com estacionamento 
abusivo 

Anexo 40 – Passeio Subdimensionado na Travessa 
Dr. Mário Soares com poste de iluminação pública 
a retirar largura ao passeio 

Anexo 41 – Passeio Subdimensionado na Rua Luís 
Otto Nunes 

Anexo 42 – Passeio Subdimensionado na Estrada 
de Ponterrinhas 

Anexo 43  – Passeio Subdimensionado na Rua 
José Moreira Tavares 
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Anexo 44 – Passadeiras sem rebaixamento na Rua 
Dr. Mário Soares (em frente à Escola Secundária 
de Lousada) 

Anexo 45 – Passadeiras sem rebaixamento, a 
terminar em estacionamento e com sinal de 
trânsito a obstruir extremidade na Rua Dr. José 
Vieira 

Anexo 46 – Passadeiras sem rebaixamento na Rua 
do Conservatório do Vale do Sousa 

Anexo 47 – Passadeiras sem rebaixamento e com 
necessidade de pintura na Rua do Auditório 

Anexo 48 – Passadeiras sem rebaixamento e com 
passeios degradados na Rua da Costa 

Anexo 49 – Passadeiras sem rebaixamento na 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
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Anexo 50 – Passadeiras sem rebaixamento e 
necessidade de pintura na Rua Palmira Meireles 

Anexo 51 – Passadeira com necessidade de pintura 
e sem rebaixamento na N207 – Avenida Eng. 
Adelino Amaro da Costa 

Anexo 52 – Passadeiras sem rebaixamento, 
necessidade de pintura e com término em 
estacionamento na Rua do Comércio 

Anexo 53 – Passadeiras com necessidade de 
pintura na Rotunda da Juventude, ligação com a 
Avenida da Variante 

Anexo 54 – Passadeiras com necessidade de 
pintura na Avenida Sá e Melo 

Anexo 55 – Passadeiras com necessidade de 
pintura e rebaixamento apropriado no separador 
central na Avenida Hans Isler 
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Anexo 56 – Passadeiras com necessidade de 
pintura, sem rebaixamento, a terminar em passeio 
na Rua da Costa 

Anexo 57 – Passadeiras com necessidade de 
pintura e piso degradado na Rua 1º de Meio, 
ligação com a Rotunda da Liberdade 

Anexo 58 – Piso degradado na ligação da Rua 
Padre Joaquim Coelho da Silva com a Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra 

Anexo 59 – Piso degradado na Rua do Comércio, 
na entrada para o posto de combustível existente 

Anexo 60 – Piso degradado na Rua Lúcia Lousada 
com Tapume de Obra a obstruir largura do passeio 

Anexo 61 – Piso degradado na Rua da Costa 
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Anexo 62 – Piso degradado na Avenida 5 de 
Outubro 

Anexo 63 – Piso degradado na Rua de Santa Ana 

Anexo 64 – Piso degradado na extremidade de 
uma passadeira na Avenida da Variante, próxima 
da Rotunda da Liberdade 

Anexo 65 – Piso degradado na Rua do Carvalho 

Anexo 65 – Piso degradado na Rua do Parque 
Industrial 

Anexo 66 – Piso degradado na Praceta da 
Liberdade 



 
  

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 67 – Necessidade de Rebaixamento para 
ligação dos passeios existentes na Rua da Costa 

Anexo 68 – Necessidade de Rebaixamento para 
continuidade do passeio na ligação da Travessa do 
Comércio com o Rua do Comércio, com exemplo de 
Rampa mal-executada 

Anexo 69 – Necessidade de Rebaixamento para 
continuidade do passeio na Avenida 5 de Outubro 

Anexo 70 – Necessidade de Rebaixamento para 
continuidade do passeio na ligação da Rua da 
Vista Alegre com a Rua da Costa 

Anexo 71 – Necessidade de Rebaixamento para 
continuidade do passeio na ligação Avenida 
António Magalhães Cunha com a Estrada da 
Boavista 

Anexo 72 – Escadaria no passeio mal efetuada na 
ligação da Rua do Barroco com a Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra 
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Anexo 73 – Escadaria no passeio mal efetuada na 
ligação da Rua do Barroco com a Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra com placa 
toponímica degradada 

Anexo 74 – Rampa Irregular na Rua José Teixeira 
da Mota 

Anexo 75 – Rampa Irregular na Rua Nossa Senhora 
do Loreto 

Anexo 76 – Rampa Irregular no passeio 
subdimensionado na Rua da Costa Verde 

Anexo 77 – Escadaria sem rampa auxiliar na 2ª 
Travessa Padre Amorim 

Anexo 78 – Passeio em Rampa irregular na Rua 
Guerra Junqueiro 
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Anexo 79 – Candeeiro de iluminação pública com 
papeleira a impedir largura necessária do passeio 
na Rua Lúcia Lousada 

Anexo 80 – Candeeiro de iluminação pública a 
impedir largura necessária do passeio na Rua da 
Costa 

Anexo 81 – Candeeiro de iluminação pública a 
impedir largura necessária do passeio na Rua de 
Santo António 

Anexo 82 – Candeeiro de iluminação pública a 
impedir largura necessária do passeio na Avenida 
D. Nuno Álvares Pereira 

Anexo 83 – Candeeiro de iluminação pública a 
impedir largura necessária do passeio na Rua da 
Boavista, com passeio descontínuo 

Anexo 84 – Candeeiro de iluminação pública a 
impedir largura necessária do passeio na Rua da 
Boavista 
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Anexo 85 – Árvore com necessidade de 
recolocação na Avenida 5 de Outubro 

Anexo 86 – Árvore com necessidade de 
recolocação na Rua da Costa Nova 

Anexo 87 – Armário de eletricidade a impedir 
largura necessária do passeio na Rua Joaquim 
Burmester 

Anexo 88 – Armário de eletricidade a impedir 
largura necessária do passeio na Rua Dr. Mário 
Soares 

Anexo 89 – Armário de eletricidade a impedir 
largura necessária do passeio na Rua Moutada dos 
Penedos 

Anexo 90 – Armário de eletricidade e Candeeiro de 
Iluminação Pública a impedir largura necessária do 
passeio na Rua Marnoco e Sousa 
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Anexo 91 – Armário de eletricidade a impedir 
largura e passeio com piso degradado na Avenida 
5 de Outubro 

Anexo 92 – Sinais de Trânsito e Tapume de Obra a 
impedir largura necessária do passeio na ligação 
da Rua José Teixeira da Mota com a Rua Visconde 
de Alentém 

Anexo 93 – Placa Toponímica degradada na Rua D. 
Afonso Henriques 

Anexo 94 – Placa Toponímica degradada na Rua 
do Barroco 

Anexo 95 – Placa Toponímica degradada na Rua 
Manuel Pires Teixeira da Mota 

Anexo 96 – Placa Toponímica degradada na 2ª 
Travessa Padre Amorim 
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Anexo 97 – Tapume de Obra a obstruir passeio na 
Rua Narciso Ribeiro da Mota 

Anexo 98 – Tapume de Obra a obstruir passeio na 
Rua de São Sebastião 

Anexo 99 – Tapume de Obra a obstruir passeio na 
Rua Lúcia Lousada 

Anexo 100 – Estacionamento Abusivo na Rua 
António Emílio  

Anexo 101 – Estacionamento Abusivo na Rua do 
Tojeiro 

Anexo 102 – Estacionamento Abusivo na Travessa 
Major Arrochela Lobo 
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Anexo 103 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
Rua António Gomes Ribeiro 

Anexo 104 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
Avenida Cidade de Errenteria 

Anexo 105 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
Rua de Santo António 

Anexo 106 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
Rua Palmira Meireles 

Anexo 107 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
N207 – Rua Eng. Adelino Amaro da Costa 

Anexo 108 – Caldeiras de Árvore desprotegidas na 
Rua Dr. Afonso Quintela 
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Anexo 109 – Bolas presentes na Rua do Auditório Anexo 110 – Bolas presentes na Rua do Parque 
Industrial 

Anexo 111 – Bolas presentes na Rua de Santo 
António 

Anexo 112 – Bolas presentes na Avenida Amílcar 
Neto 

Anexo 113 – Passadeira a terminar em 
estacionamento sem rebaixamento na Avenida 
Cidade de Errenteria 

Anexo 114 – Passadeira a terminar em 
estacionamento na Avenida Hans Isler 
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Anexo 115 – Passadeira a terminar em 
estacionamento na Rua Dr. Mário Soares 

Anexo 116 – Passadeira a terminar em 
estacionamento na Rua da Costa 

Anexo 117 – Passadeira a terminar em 
estacionamento na Rua Nova de Pereiró 

Anexo 118 – Passadeira a terminar em 
estacionamento na Travessa da Costa Nova 

Anexo 119 – Caixote do Lixo com necessidade de 
recolocação na Avenida 5 de Outubro 

Anexo 120 – Caixote do Lixo com necessidade de 
recolocação na Avenida D. Nuno Álvares Pereira 



 
  

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 121 – Caixote do Lixo com necessidade de 
recolocação na Rua dos Bombeiros 

Anexo 122 – Abrigo de Transportes Públicos sem 
forma de acesso pedonal nem ligação ao passeio 
existente na Avenida 5 de Outubro 

Anexo 123 – Avenida Cidade de Tulle antes da 
reformulação em 2018 

Anexo 124 – Avenida Cidade de Tulle após a 
reformulação referida, cumprindo todas as normas 
de mobilidade e acessibilidade em 2020 

Anexo 125 – Avenida Cidade de Tulle após a 
reformulação referida, cumprindo todas as normas 
de mobilidade e acessibilidade em 2020 

Anexo 126 – Avenida Sr. dos Aflitos após as 
alterações efetuadas, com a implementação da 
área pedonal 
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Anexo 127 – Avenida Sr. dos Aflitos após as 
alterações efetuadas, com a implementação da 
área pedonal (perspetiva alternativa, com a 
ligação à Rua de São Sebastião) 

Anexo 128 – Entrada Nordeste para o Parque 
Urbano Dr. Mário Fonseca, pela Rua do Carvalho 

Anexo 129 – Mapa da Ecopista de Lousada 
presente na Rua Narciso Ribeiro da Mota 

Anexo 130 – Parte da Ecopista de Lousada 
existente na Rua Narciso Ribeiro da Mota 

Anexo 131 – Parte da Ecopista de Lousada 
existente na Estrada de Vila Meã 
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Anexo 132 – Rua de Santo António após o 
reperfilamento, posterior a 2018 

Anexo 133 – Rua de Santo António após o 
reperfilamento, posterior a 2018 (perspetiva 
alternativa) 

Anexo 134 – Rua Fonte de Santo António com as 
alterações efetuadas após o ano de 2018 

Anexo 135 – Centro de Interpretação do Românico 
(CIR) situado na Praça das Pocinhas com ligação à 
futura Praça do Românico 

Fonte: Jornal “Verdadeiro Olhar” 

 

Anexo 136 – Centro de Interpretação do Românico 
(CIR) (Interior) situado na Praça das Pocinhas com 
ligação à futura Praça do Românico 

Fonte: Spaceworkers, Arquitetura, Design e 

Investimentos Lda. 
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Anexo 137 – Nova rua ainda sem nome, com 
ligações à Praça das Pocinhas, Rua do Picoto e 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 
como bom exemplo de mobilidade 

Anexo 138 – Nova rua ainda sem nome (perspetiva 
diferente), com ligações à Praça das Pocinhas, Rua 
do Picoto e Avenida dos Combatentes da Grande 
Guerra, como bom exemplo de mobilidade 

Anexo 139 –Remodelação das passadeiras 
existentes junto à nova rotunda com pavimento 
podotátil 

Anexo 140 – Conceito Futuro para a Praça do 
Românico, que terá local entre a Praça das 
Pocinhas e a Avenida Cidade de Errenteria, com 
ligação ao CIR, já existente 

Fonte: Spaceworkers, Arquitetura, Design e 

Investimentos Lda. 
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Anexo 141 – Conceito Futuro para a Praça do 
Românico, que terá local entre a Praça das 
Pocinhas e a Avenida Cidade de Errenteria, com 
ligação ao CIR, já existente (Planta e Modelo 3D) 

Fonte: Spaceworkers, Arquitetura, Design e 

Investimentos Lda. 

 

Anexo 142 – Conceito Futuro para a Praça do 
Românico, que terá local entre a Praça das 
Pocinhas e a Avenida Cidade de Errenteria, com 
ligação ao CIR, já existente (Planta e Modelo 3D) 

Fonte: Spaceworkers, Arquitetura, Design e 

Investimentos Lda. 
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Anexo 143 – Extrato parcial da Planta Proposta para a reformulação já efetuada na 
Avenida Cidade de Tulle por parte da Câmara Municipal de Lousada 

Fonte: Câmara Municipal de Lousada 

Anexo 143 – Extrato parcial da Planta Proposta para a reformulação a decorrer na 
Avenida do Santuário e Alto do Fogo na vila da Aparecida, na Freguesia do Torno, 
Lousada 

Fonte: Câmara Municipal de Lousada 


