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Resumo 

 

Esta dissertação pretende descrever o processo de implementação dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) nos serviços municipais, mais concretamente no que 

respeita a gestão do espaço público no Município de Vinhais, tendo em vista a 

integração e inclusão dos cidadãos com mobilidade reduzida, permitindo-lhes ter uma 

vida facilitada e normal em sociedade. Deste modo, e no seguimento do estágio 

curricular anteriormente realizado, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica sobre a 

importância dos SIG nas autarquias e consequentemente as vantagens de uma base de 

dados devidamente operacional. 

Pretende-se não só dar contributos para o município de Vinhais no contexto da 

gestão municipal, como ainda colaborar para a resolução de problemas associados ao 

espaço público, tornando-o mais inclusivo. Essencialmente, focar na valorização do 

património, criando condições físicas que favoreçam a acessibilidade nas diferentes 

áreas de estudo, assegurando a continuidade deste projeto, por forma a ser uma mais 

valia para outras autarquias organizarem as suas bases de dados de um modo mais 

rápido e eficaz. 

Recorrendo à ferramenta SIG procedeu-se à elaboração de uma base de dados com 

a finalidade de estruturar toda a informação relevante onde foram de igual forma 

desenvolvidas perspetivas auxiliares para quem tem a responsabilidade de gerir os 

espaços. Nestas instituições, complementar todos os trabalhos de engenharia em torno 

do planeamento e ordenamento do território com as potencialidades dos SIG, permite 

traçar um rumo inteligente para a gestão sustentável de recursos e tarefas, através de 

uma perspetiva mais abrangente da realidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Espaço Público, Acessibilidade, Design Universal, Barreiras 

urbanísticas, SIG 

 

 



 

10 

 

Abstract 

The dissertation describes how the process of implementing geographic information 

systems (GIS) in municipal services, more specifically with regard to the management 

of public space in the municipality of Vinhais, with a view to the integration and 

inclusion of people with reduced mobility, allow them to have an easy and normal life. 

This way, and in the follow-up of the curricular internship carried out previously, a 

bibliographic research was elaborated on the importance of GIS in the municipalities 

and, consequently, the advantages of an functional database. 

This study aims not only to make contributions to the municipality of Vinhais in the 

context of municipal management, but also to collaborate to solve problems associated 

with the public space and the appreciation of heritage, creating the conditions that can 

affect accessibility in the different study areas, thus ensuring heredity in this project, 

which intends to be more valuable for other municipalities to organize their databases 

faster and more effectively. 

Using a GIS tool, a database was elaborated in order to structure all the 

information, where the formal skills and auxiliary perspectives for those who have the 

responsibility to use the spaces were the same. Complementing all engineering work 

around domain and spatial planning at these institutions with the potential of GIS, 

allows tracking an intelligent resource for the sustainable management of resources and 

tasks, through a more comprehensive perspective of reality. 

 

 

 

 

Keywords: Public Space, Accessibility, Universal Design, Urban Barriers, GIS
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Glossário 

Adobe Illustrator – é um software gráfico focado na edição de imagens vetoriais. Pode 

ser utilizado para a criação de ícones, ilustrações, logótipos, entre outras peças visuais. 

ArcCatalog – plataforma para organizar e manipular informação geográfica para ser 

utilizada no ArcGIS Desktop, como o caso das bases de dados. Possibilita 

preenchimento de metadados como informação complementar a estes elementos de 

informação geográfica. 

ArcGIS – Software de sistemas de informação geográfica comercializado pela empresa 

ESRI. 

ArcGIS Collector – aplicativo para desenvolver trabalhos de campo, permite recolha e 

atualização de dados utilizando o mapa offline ou GPS profissional, recolher elementos 

de ponto, linha e polígono, preencher formulários, anexar fotos, vídeos e som, e otimiza 

fluxos de trabalho no terreno através da integração com outras aplicações. 

ArcGIS Desktop – Plataforma primária para compilar, criar e utilizar informação e 

conhecimentos geográficos. 

ArcMap – plataforma utilizada para visualizar e editar os dados, permitindo a criação de 

mapas. 

AutoCAD – software de desenho assistido por computador para a conceção de projetos 

de engenharia, comercializado pela empresa Autodesk, Inc. 

Basemap – Mapa de base incluído no software ArcGIS. Este tipo de mapa pode ter 

formas de relevo, estradas, limites administrativos, e outras informações. 

CAOP – sigla referente à Carta Administrativa Oficial de Portugal, regista o estado da 

delimitação e demarcação das circunscrições administrativas do país 

(www.dgterritorio.pt). 

ESRI – Empresa que desenvolveu o software ArcGIS. 

ETRS89 – Sistema global de referência recomendado pela EUREF (European 

Reference Frame, subcomissão da IAG – Associação Internacional de Geodesia) 

estabelecido através de técnicas espaciais de observação. É neste momento o sistema de 

http://www.dgterritorio.pt/
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coordenadas oficial utilizado em Portugal. 

Feature Class – Numa BD geográfica ou shapefile, corresponde a uma coleção de dados 

do mesmo tipo (ponto, linha ou polígono). 

Layers – Camada ou camadas de informação; separação lógica de informação 

cartográfica de acordo com o tema. 

Layout – Esboço de uma composição visual ou disposição física do espaço de trabalho. 

 



 

16 

 

Introdução 

(i) Tema 

A presente dissertação pretende descrever o processo de implementação e 

utilização dos SIG nos serviços municipais, mais concretamente no que respeita a 

gestão do espaço público no Município de Vinhais, tendo em vista o estudo das 

condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Analisando a 

situação atual, concluiu-se que o município não dispõe de uma caracterização e 

diagnóstico nesta matéria, de forma atualizada e com informação estruturada em 

ambiente SIG, daí a escolha sobre esta temática, realçando o facto das vantagens 

económicas que estas ações acarretam na gestão eficiente dos recursos financeiros e 

humanos. 

Segundo Hubner e Oliveira (2008), a criação, utilização e publicação de 

informações georreferenciadas tem sido importante para diversas atividades humanas 

pois a análise espacial de fenómenos geográficos é uma forte aliada nas ações de 

planeamento, gestão e resolução de problemas. Nos últimos tempos, a passagem da 

cartografia clássica para a digital permitiu uma disponibilização mais eficaz da 

informação e neste contexto, os serviços técnicos do município de Vinhais atribuíram 

grande importância ao presente estudo pelo seu contributo na requalificação urbana, um 

dos objetivos basilares da autarquia, possibilitando obter informação crucial à conceção 

de futuras intervenções. De salientar que o município aposta numa abordagem focada 

nos espaços públicos, primando pela sua constante requalificação a fim de valorizar o 

património, o bem-estar e a coesão social da população.  

O Homem sempre desenhou ambientes “perfeitos” que se ajustam à necessidade 

das pessoas ditas “normais”, no entanto, nem sempre considerou as diferentes 

limitações temporárias ou definitivas que possam vir a ser adquiridas ao longo da vida. 

É com a esperança de contribuir para uma nova sustentabilidade e para uma realidade 

mais eficaz que se apresenta esta dissertação, referindo a intenção de não confrontar as 

ideologias organizacionais, mas tentando encontrar soluções para novas formas de 

gestão e tomadas de decisão. 
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(ii) Objetivos 

Os Sistemas de Informação ao longo do tempo têm vindo a ganhar cada vez mais 

destaque sendo que para armazenar a informação, de forma estruturada, do mundo real 

depois de captada, é necessário recorrer à criação de um modelo de dados. 

Por forma a dar seguimento ao trabalho desenvolvido anteriormente no estágio 

curricular, o objetivo principal consistiu na conceção de uma metodologia centrada nas 

tecnologias de informação geográfica capaz de proporcionar e gerar um modelo de 

dados em que estivessem presentes todas as entidades e atributos adequados para a 

caracterização urbanística, relativamente à acessibilidade a pessoas com mobilidade 

reduzida no espaço público municipal de Vinhais. Pretende-se aplicar as potencialidades 

dos SIG na entidade, com a finalidade de perceber como se poderá dar resposta à 

necessidade de acesso permanente à informação e partilha de dados entre as divisões da 

autarquia, se é possível a renovação do processo de cadastro, georreferenciando as 

infraestruturas, e possibilitando a observação de novas estratégias para a expansão do 

serviço. Especificamente, pretende-se: caracterizar e estruturar os dados atuais na fase 

inicial do processo, organizando a informação e levantamentos existentes; avaliar as 

principais necessidades no acesso à informação cadastrada; apresentar uma panóplia de 

propostas capazes de revitalizar e estruturar os SIG como ferramenta de uso diário, 

imprescindível no controlo e partilha de informação entre os intervenientes da 

organização; divulgar o trabalho desenvolvido e, não menos importante, potencializar os 

SIG como instrumento de desenvolvimento de outros projetos internos nas diferentes 

áreas. 

 

(iii) Metodologia de investigação 

Por forma a dar continuidade aos estudos iniciados aquando do estágio curricular, 

a metodologia desta dissertação é caracterizada por três momentos essenciais, como 

podemos observar na Figura 1: a primeira fase, apoiada na pesquisa de fontes 

bibliográficas, que pretende esclarecer os conceitos e elementos que suportam teórica e 

legalmente as questões de acessibilidade no espaço público, na ótica do público-alvo, as 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; a segunda fase, onde se pretende 

estruturar toda a informação recolhida para tratamento dos dados, aprimorando a carta 
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de caracterização do espaço público, através da criação de uma BD mais completa e 

detalhada para a gestão do espaço público e seus elementos estruturantes, com vista a 

poder ser utilizada aquando dos levantamentos de campo, facilitando na recolha e 

caracterização dos dados por parte dos técnicos envolvidos na temática em estudo; e por 

último uma fase de testes e consequente exposição e análise de resultados. 

Relativamente ao primeiro momento, analisaram-se vários artigos científicos, 

dissertações, livros e outros documentos pertinentes para aprofundar o conhecimento, 

procurando entender abordagens existentes alusivas ao espaço público e à forma como 

este representa algo que deve ser preservado e merecedor da melhor atenção. Embora 

seja uma tarefa contínua, destaco um maior relevo na fase inicial para definir os 

conceitos chave. No que respeita o segundo momento, relativo à conceção da GDB para 

gestão do espaço público, será descrito na íntegra no capítulo 4. Convém ainda salientar 

que foram realizados testes na área de intervenção com o intuito de obter resultados 

generalizados, pois o que se pretende é a avaliação de qualquer espaço público 

previamente selecionado pelos decisores políticos. 

 

Figura 1 - Operacionalização seguida na investigação. Fonte: elaboração própria 
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Toda a informação geográfica, tanto a existente no município como a resultante do 

levantamento in loco na vila de Vinhais, integrou a criação do modelo de dados, 

destacando os elementos que fazem parte do espaço público e contribuem para a sua 

avaliação, escolhidos precisamente pela consulta de várias publicações, estudos 

anteriormente desenvolvidos, as diversas opiniões de colegas de trabalho que 

diariamente projetam e usufruem dos espaços públicos, e sobretudo pela proximidade e 

contacto direto com a população local. Previamente ao trabalho no terreno propriamente 

dito, com propósito operacional, realizaram-se saídas de campo com o intuito de testar e 

aperfeiçoar a metodologia. 

(iv) Estrutura 

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos de texto, 

considerações finais, referências bibliográficas e finalmente por um conjunto de anexos, 

como ilustrado na Figura 2. 

- Capítulo 1. Bases Concetuais; 

- Capítulo 2. Legislação e outras iniciativas públicas; 

- Capítulo 3. Caracterização do Município de Vinhais; 

- Capítulo 4. Aquisição e Estruturação da Informação Geográfica; 

- Capítulo 5. Resultados da investigação. 

  

Figura 2 - Esquema concetual da dissertação. Fonte: elaboração própria 
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Capítulo 1. Bases Concetuais 

Os Sistemas de Informação Geográfica, adiante SIG, têm por base progressos 

relativamente recentes, devido à disseminação dos computadores e consequente 

decréscimo nos custos associados, massificando a sua utilização. Atualmente, 

constituem um instrumento relevante, tanto a nível científico como profissional, com 

um papel fulcral na sociedade, nomeadamente no apoio à decisão em tarefas 

relacionadas com o Planeamento e Ordenamento do Território. Obter uma definição 

única de SIG não é tarefa simples, e perante esta ausência de consenso, Heywood et al 

(2002) referem três grandes grupos de definições consoante os autores: há quem defina 

os SIG pelo que são, outros pelo que fazem, e há quem os descreva tendo em conta as 

suas componentes. Recorrendo a outra definição, Burrough (1986) classifica os SIG 

como ferramentas para capturar, armazenar, transformar e visualizar IG, e por outro 

lado, existem definições que explicam os SIG em cinco componentes básicas 

constituindo um sistema integrado: pessoas/organizações, dados, procedimentos, 

hardware e software. Este sistema integrado, capaz de produzir análises poderosas, 

funciona por camadas de IG que representam “um objeto ou fenómeno real, localizado 

no espaço num determinado momento”, Quodverte (1994). 

No que respeita a gestão municipal, existe algum entusiasmo pelo papel que a 

informação geográfica desempenha em organizações das mais variadas áreas de 

atividade e com responsabilidades de distintos patamares. Segundo o Despacho 12/94, 

de 1 de fevereiro de 1994, do Ministério do Planeamento e Administração do Território: 

“A gestão urbana e municipal para poder ser realizada com eficácia, tendo em 

consideração todas as condicionantes ao uso do solo consignadas na lei e os critérios 

estabelecidos em matéria de ordenamento do território e de preservação do ambiente, 

não pode prescindir do recurso à exploração de Sistemas de Informação Geográfica, que 

são instrumentos de gestão e análise de informação georreferenciada de natureza 

multissectorial vocacionados para disponibilizarem, em tempo real, a informação 

atualizada relevante para qualquer área do município e para apoiar a decisão, 

designadamente através da simulação de diversos cenários de intervenção possíveis”. 

Numa entidade como a autarquia de Vinhais, a IG deriva fundamentalmente para 

a área da gestão de infraestruturas através do manuseamento gráfico e alfanumérico e a 
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relação a diferentes temas de dados, permitindo consulta, inventariação, planeamento e 

gestão dessas infraestruturas e elementos estruturantes. Tal como acontece em qualquer 

organização que implementa um SIG, também a Câmara Municipal de Vinhais seguiu 

um caminho, que ainda se encontra em curso, para alcançar o objetivo primordial de 

organizar, compilar e observar as infraestruturas e as diferentes áreas de intervenção. 

Desta forma, iniciou-se todo o processo de adaptação à realidade SIG, projetando-se um 

plano de intervenção e adaptando a ferramenta informática mais adequada às 

necessidades, neste caso o software SIG disponibilizado pela ESRI, o ArcGIS, contando 

já com três licenças de utilização, duas de administrador e uma de editor.  

No âmbito da acessibilidade ao espaço público, elaborou-se um modelo de dados 

com vista à georreferenciação das barreiras que se entendem como mobiliário urbano, 

sinalética e outras infraestruturas, que serão explicadas sucintamente na secção 1.1.2 da 

presente dissertação. Este estudo revela particular importância pois após a identificação 

destes obstáculos, e mediante o respetivo processamento e tratamento da informação, 

será apresentado um relatório ao município contendo mapas com a localização dessas 

mesmas barreiras, no sentido de acautelar as devidas providências, estimando custos 

para as intervenções necessárias. 

De um modo geral, e por forma a contextualizar este trabalho face aos desígnios 

das autarquias, convém salientar alguns aspetos e problemas que se levantam aquando 

da avaliação SIG nos municípios: 

• Forma como a legislação fundamenta ou não a implementação de soluções SIG 

na Administração Pública, nas diversas organizações e a sua articulação interna 

e externa; 

• Obstáculos financeiros (preço da IG e licenciamento de software); 

• Forma como se implementam as Tecnologias de Informação; 

• Dificuldades de constituição de equipas técnicas e identificação de cartografia 

existente; 

• Diferentes softwares e formatos de dados (CAD/SIG); 

• Articulação e rigor das diferentes produções cartográficas (transformação e 

conversão); 

• Como lidar com o excesso de especificações e regulamentação da diretiva 

Inspire e normas DGT; 
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• Qual a direção das soluções SIG a nível nacional e o seu acolhimento ao nível 

municipal; 

• e processos de revisão do PDM. 

 

1.1. Espaço Público 

Quando chegamos a um destino desconhecido, umas das primeiras impressões 

remete-nos para a qualidade dos seus espaços públicos, apreciando também o edificado 

e a forma como as pessoas se deslocam. O agrupar destas sensações torna o conceito de 

espaço público difícil de traduzir, sendo fundamental na estrutura física, social, 

económica e ambiental das cidades. A importância dos espaços públicos enquanto 

espaços de sociabilização tem ganho outra dimensão, antigamente era o local de eleição 

para atividades políticas, religiosas e comerciais, no entanto, esta imagem foi 

desaparecendo, possuindo agora funções e formas mais diversificadas. 

O nível de qualidade dos espaços públicos está diretamente relacionado com a 

qualidade de vida das pessoas, tornando possível satisfazer as necessidades de quem os 

utiliza. Torna-se imperativo criar um conjunto de espaços denominados públicos que 

primam pela qualidade e versatilidade, com capacidade de atrair a população. Convém 

salientar que a intervenções urbanísticas e ambientais com vista à valorização destes 

espaços tem vindo a aumentar em Portugal. Enquanto conceito jurídico, o espaço 

público está submetido a uma regulamentação específica por parte da Administração 

Pública, a qual garante a acessibilidade para todos e define as condições da sua 

utilização, são exemplo disso os diversos programas e iniciativas que o Governo tem 

vindo a promover. 

1.1.1. Tipologias do espaço público 

A identidade de um espaço público e urbano está adjacente às características que 

dele advêm, tais como, elementos simbólicos que transmitam certa informação e que 

conferem ao espaço a sua diversidade e complexidade (Brandão, 2008). 

Brandão propõe 15 tipologias para o espaço público, derivadas de 6 elementos 

estruturais, conforme sintetiza no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Tipologias de Espaço Público, Fonte: Brandão, 2008 

 

Segundo a heterogeneidade dos espaços públicos e os diferentes papéis que assumem na 

vivência urbana, as tipologias propostas por Brandão serviram de base para a realização 

do diagnóstico neste trabalho de investigação, já experimentadas aquando do estágio 

curricular deste mestrado, de onde se destacam do quadro anterior os elementos que 

constam nas tipologias a, b e f, comprovado pelo mapa elaborado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Mapa com a categorização dos espaços públicos, caracterizados no estágio curricular. Fonte: 

elaboração própria 
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1.1.2. Elementos de caracterização do espaço público 

Com o intuito de definir os elementos que caracterizam o espaço público, na 

ótica do utilizador, foram sendo retiradas anotações através das visitas realizadas, e de 

acordo com as diretrizes estipuladas no DL 163/2006, de 8 de agosto, diploma em vigor 

que aprova o regime da acessibilidade na via pública. Deste estudo, resulta assim uma 

listagem de elementos que se encontra em construção permanente já que 

constantemente surgem novos elementos que urge identificar, conforme a Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Elementos de caracterização do espaço público. Fonte: elaboração própria baseada na 

recolha de elementos in loco 

 

Todo o trabalho desenvolvido com recurso à ferramenta SIG possibilitou, em 

complemento à fácil identificação do local onde pontuam estes elementos, introduzir um 

conjunto adicional de dados/atributos que permitem efetuar uma melhor caracterização. 

De salientar que a simbologia apresentada para cada elemento foi desenvolvida pelo 

autor em software Adobe Illustrator, parte elaborada de raiz e outra adotada de 

bibliotecas do próprio programa através de sugestões geradas para os elementos 

apresentados. O intuito será conferir uma informação mais percetível aquando do seu 

uso em ambiente ArcMap, uma vez que estes ícones são intuitivos do elemento que 

representam. 
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1.1.3. Adaptação do espaço público 

A adaptação da acessibilidade ao espaço público já existente pode ser muitas vezes 

um desafio, visto que por vezes é difícil aplicar medidas definidas na legislação em 

vigor. No entanto, Teles (2014) considera um conjunto de orientações para a eliminação 

de barreiras, tendo em conta as suas características, aquando da resolução dos 

problemas de falta de acessibilidade em espaço urbano consolidado, e com base no 

Decreto-Lei 163/2006 de 8 de agosto: 

- Remoção de forma simples, sem obra, usando os recursos existentes nas autarquias, 

por exemplo, relocalização de um sinal de trânsito; 

- Remoção através de pequenas empreitadas, tendo em conta a sua dimensão de 

implantação no espaço público, e/ou pela ligação às infraestruturas existentes; 

- Remoção através de um desenho mais profundo, em situações significativas de 

ausência ou subdimensionamento de passeios; 

- Necessidade de uma abordagem mais aprofundada e específica (diferente de caso para 

caso), em situações onde ocorre uma convergência de diferentes vias. 

Verifica-se que existem estratégias menos invasivas em relação ao espaço público 

existente, preservando as características do mesmo e removendo pontualmente as 

barreiras existentes. Este tipo de intervenções é menos dispendioso, pois resolve os 

problemas e forma imediata, sem a necessidade de muitos recursos. No entanto, existem 

outras situações que requerem abordagens mais aprofundadas, devido à concentração de 

problemas existentes. Nestes casos, não só é necessário um elevado número de recursos, 

como também uma alteração mais significativa do espaço público. Segundos estes 

princípios, desenvolveu-se uma legendagem para atribuir a estas adaptações, 

distinguidas pelo tipo de intervenção, de acordo com a Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Tipos de Intervenção para Adaptação do Espaço Público. Fonte: elaboração própria 
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Mais adiante nesta dissertação, e tendo por base este tipo de intervenções no espaço 

público, poderemos analisar pormenorizadamente o custo destas operações, 

nomeadamente na secção 5.2 onde se abordam as propostas gerais para melhoria da 

acessibilidade e se quantificam esses ajustes. 

1.2. Acessibilidade 

Após a 2.a Guerra Mundial, com a ruína de muitas cidades europeias, surgiram 

novas tendências urbanas que trariam um novo modo de encarar a reconstrução e o 

desenvolvimento das cidades, sobretudo no que respeita a qualidade dos espaços 

públicos, fruto do “travão” ao avanço automóvel em detrimento do ambiente e da 

preservação do património edificado (Mário Pessegueiro, 2014). É neste momento que o 

turismo urbano ganha destaque dando primazia ao espaço público no sentido de 

preparar as cidades para poderem receber novos tipos de visitantes e utilizadores de 

todo o espaço urbano. Desde aí, a preocupação e intervenção com as questões da 

Acessibilidade tem sido crescente no modo de desenhar e edificar, vindo a estabelecer-

se como um alicerce de trabalho para o ato criativo do ser humano e dos espaços. 

Existem inúmeras definições de Acessibilidade, indo sempre de encontro à 

possibilidade de acesso de todas as pessoas ao meio edificado, à via pública, aos 

transportes e às tecnologias de informação e comunicação, com o máximo possível de 

autonomia (Isabel Caldeira, 2009). 

Para uma melhor interpretação da Figura 6, e de acordo com Mário Pessegueiro 

(2014), o círculo representa as necessidades físicas de todas as pessoas em geral, 

enquanto utilizadores do meio urbano. Em contrapartida, o quadrado representa as 

necessidades das pessoas saudáveis e aptas. Existe um imenso espaço por preencher 

entre o quadrado e o círculo, que “corresponde à grande lacuna que representa as 

necessidades de toda a população em geral, não importando a sua deficiência ou 

dificuldade de sobrevivência. No fundo, são as necessidades para se poder integrar no 

meio urbano em que se insere”, Mário Pessegueiro (2014). 
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Figura 6 - Origens da Acessibilidade, Design Universal. Retirado de: Projetar para Todos, Mário 

Pessegueiro 2014 

 

Através do Conceito Europeu de Acessibilidade, ECA (2003), a acessibilidade 

também pode ser definida como a característica 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, respeitadora e segura. Importa referir que o conceito 

de Acessibilidade possui um caráter multidisciplinar e transversal que, segundo Teles 

(2014), se articula com o planeamento urbano e não deve ser confundido com a 

eliminação pontual de barreiras no tecido urbano, que normalmente resultam da má 

organização do espaço, tanto pela deficiente gestão do espaço público como pelo 

incumprimento das leis em vigor. Gonçalves (2006) acrescenta que a evolução do 

conceito de acessibilidade no âmbito do projeto do espaço urbano passou a considerar a 

diversidade da existência humana, como um princípio a ter em conta na concretização 

da melhoria das condições de acessibilidade. Como tal, afirma-se que o funcionamento 

humano e a diversidade humana são cruciais para o sucesso da gestão da acessibilidade 

no espaço público. 

Quando se fala de Acessibilidade é inevitável referir Mobilidade pois são 

conceitos que se complementam, porém existe uma diferença entre eles. A Mobilidade 

no espaço urbano refere-se ao deslocamento e à circulação, enquanto a Acessibilidade 

possibilita o alcance dos diferentes espaços, considerando as diferentes formas de 

locomoção (Sónia Costa, 2015). 

Como se verifica ao longo do texto, muitos têm sido os contributos para a 

evolução do conceito e para a crescente importância no planeamento de uma cidade. No 

entanto, existem outros que estão intimamente relacionados e são igualmente 
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importantes. As comunidades que se encontram bem-adaptadas ao peão são 

caracterizadas, de uma forma geral, segundo LTNZ (2007), por um conjunto de 

conceitos, sendo eles: 

- Legibilidade: facilidade com que as pessoas, intuitivamente, conseguem 

orientar-se no espaço urbano através da sinalização existente; 

- Conetividade: compreende o acesso direto aos usos do solo e às interfaces de 

transporte que se pretendem ligar ou conectar; 

- Conforto: ausência da presença do ruído de tráfego e outros impactes 

ambientais, considerados negativos, incluindo os motivados pela deficiente qualidade 

das infraestruturas pedonais que podem tornar desconfortável a circulação de peões; 

- Agradabilidade/atratividade: qualidade que um percurso tem para estimular a 

interação social, através da presença de elementos de referência; 

- Segurança do tráfego: forma como os potenciais conflitos e/ou riscos de acidente 

foram consideravelmente minimizados/evitados; 

- Segurança urbana: qualidade ambiental do desenho urbano entendida no sentido 

de serem aplicados princípios para se desencorajar comportamentos antissociais 

(violência, crime); 

- Universalidade: grau de acessibilidade das infraestruturas pedonais, 

designadamente se estas consideram todos os tipos de utilizadores (invisuais ou com 

outra deficiência permanente). 

Estes conceitos pressupõem que se devem projetar espaços públicos e equipamentos 

coletivos de modo a que, posteriormente, caso seja necessário proceder a algum tipo de 

adequação dos mesmos às necessidades dos seus utilizadores, estas ocorram de forma 

imediata, eficiente e com custos reduzidos. 

A ideia de acessibilidade é indissociável da ideia de barreira pois são termos 

opostos que se negam entre si. Se a acessibilidade não é uma realidade é porque existem 

barreiras e quando um ambiente se torna acessível, o que realmente acontece é a 

eliminação de todo o tipo de barreiras. Não se pode falar de acessibilidade sem fazer 

uma reflexão sobre as barreiras, a sua conceção, tipos e significado (Luís Vaz, 2013). 
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1.2.1. Barreiras à acessibilidade 

Segundo Amengual (1992), as barreiras no meio físico podem ser classificadas 

em: 

- barreiras arquitetónicas, obstáculos que se apresentam no interior dos edifícios 

face aos diferentes tipos e graus de incapacidade; 

- barreiras urbanísticas, as de grande relevância para este estudo e que constituem 

obstáculos que se apresentam nos espaços não edificados de domínio público ou 

privado, zonas históricas e mobiliário urbano face aos diferentes tipos e graus de 

incapacidade; 

- barreiras nos transportes, obstáculos que se apresentam nos transportes 

particulares ou coletivos, terrestes, marítimos, fluviais e aéreos face aos diferentes tipos 

e graus de incapacidade; 

- barreiras nas telecomunicações, obstáculos ou dificuldades que se apresentam na 

compreensão e captação de mensagens e no uso de meios técnicos disponíveis às 

pessoas com diferentes tipos e graus de incapacidade. 

Tal como já referido, no presente estudo serão abordadas essencialmente as 

barreiras urbanísticas pelo facto de serem aquelas que estão presentes nos espaços não 

edificados de domínio público. 

1.2.2. Barreiras urbanísticas 

A explicação para a discrepância entre a evolução teórica e legislativa, e a 

implementação real da acessibilidade prende-se com a existência de barreiras 

urbanísticas. Estas barreiras assentam em diversos fatores como a própria 

inacessibilidade ao meio urbano já construído, a morfologia do território, a aptidão dos 

projetistas e decisores políticos, o custo das obras de adaptação ou a ausência de 

fiscalização (Luís Vaz, 2013). 

Teles (2014) desenvolveu um manual para apoio na resolução de problemas de 

falta de acessibilidade e mobilidade, com base na legislação em vigor. “A Cidade das 

(I)mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidades e Mobilidades para Todos”, que 

reserva um capítulo para soluções técnicas apresentadas no Decreto-Lei 163/2006, de 8 

de agosto, aquando da presença de barreiras arquitetónicas e urbanísticas, fixas ou 

móveis/temporárias. 
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Da leitura do manual supracitado, nomeadamente no capítulo referente às Tipologias de 

Barreiras, e de acordo com os elementos de caracterização do espaço público definidos 

nesta dissertação, como orientação para a gestão destes elementos e sua correta 

integração no espaço urbano adotaram-se as recomendações para a criação dos 

elementos no modelo de dados, no que respeita a sua correta colocação e 

dimensionamento. 

Um técnico com um bom conhecimento sobre acessibilidade e a diversidade de 

soluções fará, à partida, projetos que incluem a acessibilidade como algo intrínseco, 

aproveitando o conhecimento para criar soluções de modo a contornar barreiras, gerindo 

eficientemente os recursos disponíveis. 

1.2.3. Público-alvo 

As mudanças e alterações circunstanciais ou permanentes ao longo do ciclo de 

vida de um indivíduo são inevitáveis e determinam a sua capacidade de locomoção e 

respetivas necessidades. Estas necessidades são consequência da sua diversidade 

dimensional, percetiva, motora, cognitiva, quer por razões de desenvolvimento natural 

ao longo da vida, quer por problemas ou incapacidades permanentes ou circunstanciais 

(IMTT, Rede Pedonal – Princípios de planeamento e desenho, 2011). 

 

 

Figura 7 - Exemplos representativos da diversidade humana. Fonte: IMT 

 

A dimensão do corpo humano determina, por exemplo, quais são as alturas e largura 

mínimas livres necessárias à circulação das pessoas, bem como influencia a capacidade 
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prática das várias componentes do sistema pedonal (passeios, passagens de peões, 

rampas). 

Neste trabalho, a atenção está centrada nas pessoas com deficiência e/ou PMR por 

serem as que mais dificuldades e obstáculos encontram no ambiente pedonal. Os peões 

que constituem este grupo não têm o mesmo comportamento e desempenho dos outros 

peões ditos normais, tendo limitações acrescidas em termos de integração no ambiente 

pedonal, o que leva a que seja necessário ter especial atenção à sua proteção e segurança 

(CCDRN, Manual do Planeamento de Acessibilidades e Transportes, 2008). Assim, no 

grupo de PMR estão incluídos: pessoas com deficiência (definitiva ou temporária), 

crianças, grávidas, idosos, obesos, e outras pessoas que por qualquer razão têm 

dificuldade em movimentar-se, observável pela Figura 7.  

As necessidades de espaço de manobra e ocupação variam de acordo com as 

características dos peões, tal como verificamos na Figura 8, onde se apresentam as 

dimensões mínimas, em metros. 

 

 

Figura 8 - Pessoas com mobilidade reduzida, Montenegro et al., 2009 
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Analisando o espaço vital do peão e as suas características de mobilidade, é possível 

fazer um correto dimensionamento do ambiente pedonal. Assegurar a acessibilidade é 

também um elemento chave para organizações e entidades que querem ser socialmente 

responsáveis, sendo igualmente um mercado de grande interesse (Fábio Gil, 2014). 

1.3. Design Universal 

A conceção de espaços desumanizados, resultante dos processos de 

industrialização, foi um dos principais problemas para a falta de acessibilidade das 

cidades e contribuíram não só para a redução e minimização dos canais de circulação 

pedonal como também dos contínuos essenciais da estrutura ecológica, ambiental, 

lúdica e recreativa de uma cidade (Sónia Costa, 2015). Foi nesse sentido que se 

procurou no Design Universal, a resposta aos problemas de acessibilidade que hoje 

vivenciamos. O conceito foi criado por Ron Mace, um arquiteto norte-americano que 

teorizou sobre a necessidade de estabelecer regras para a universalidade de uso dos 

objetos e do espaço urbano (Mace, 1985). Este novo modo de encarar o design baseia-se 

em 7 princípios que conduzem a que tudo o que o Homem concebe deva ser acessível e 

utilizável por todos, promovendo a inclusão social.  

1.3.1. 7 Princípios do Design Universal 

A par da evolução do termo Acessibilidade, também nos EUA essas 

transformações de mentalidade se operavam por profissionais da área de Arquitetura no 

Center for Universal Design, da Universidade da Carolina do Norte, com o “objetivo de 

definir um projeto de produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima 

extensão possível, sem necessidade de adaptação” (Mara Gabrilli 2007). Esse grupo 

definiu os 7 princípios do Design Universal, apresentados a seguir, que passaram a ser 

mundialmente adotados no planeamento e em obras de acessibilidade. Pela adaptação de 

Paula Teles (2014), a autora enuncia os princípios como: 

 

1. Uso equitativo  

• Propor espaços, objetos e produtos que possam ser utilizados por pessoas 

com diferentes capacidades;  

• Evitar segregação ou estigmatização de qualquer utilizador;  
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• Oferecer privacidade, segurança e proteção a todos os utilizadores;  

• Desenvolver e fornecer produtos atrativos a todos os utilizadores.  

 

2. Flexibilidade no uso  

• Criar ambientes ou sistemas construtivos que permitam atender às 

necessidades de utilizadores com diferentes capacidades e preferências 

diversificadas, admitindo adequações e transformações;  

• Possibilitar adaptabilidade às necessidades do utilizador, de forma que as 

dimensões dos ambientes das construções possam ser alteradas.  

 

3. Uso simples e intuitivo 

  

• Permitir fácil compreensão e apreensão do espaço, independente da 

experiência do utilizador, do seu grau de conhecimento, habilidade de 

linguagem ou nível de concentração;  

• Eliminar complexidades desnecessárias e ser coerente com as expectativas e 

intuição do utilizador;  

• Disponibilizar as informações segundo a ordem de importância.  

 

4. Informação percetível  

• Utilizar diferentes meios de comunicação, como símbolos, informações 

sonoras, táteis, entre outras, para compreensão de utilizadores com 

dificuldade de audição, visão e cognição;  

• Disponibilizar formas e objetos de comunicação com contraste adequado;  

• Maximizar com clareza as informações essenciais;  

• Tornar fácil o uso do espaço ou equipamento.  
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5. Tolerância ao erro  

• Disponibiliza os elementos de forma a minimizar enganos e erros: elementos 

mais utilizados são mais acessíveis; elementos perigosos devem ser 

eliminados, isolados ou protegidos. Prevê o retorno de enganos e erros. 

Desencoraja ações inconscientes em tarefas que exigem vigilância;  

• Considera a segurança na conceção de ambientes e a escolha dos materiais de 

acabamento dos produtos - como corrimãos, equipamentos eletromecânicos, 

entre outros, a serem utilizados, visando minimizar os riscos de acidentes.  

 

6. Baixo esforço físico 

• Dimensionar elementos e equipamentos para que sejam utilizados de 

maneira eficiente, segura, confortável e com o mínimo de fadiga possível;  

• Minimizar ações repetitivas e esforços físicos que não podem ser evitados.  

 

7. Dimensão e espaço para a aproximação e uso  

• Permitir o acesso e uso a todos os utilizadores, independentemente da sua 

capacidade, proporcionando-lhes conforto e segurança;  

• Possibilitar o alcance visual dos ambientes e produtos a todos os utilizadores, 

independentemente da sua mobilidade; 

• Acomodar variações ergonómicas, oferecendo condições de manuseio e 

contacto a utilizadores com as mais variadas dificuldades de manipulação;  

• Possibilitar a utilização dos espaços por utilizadores com próteses, cadeira de 

rodas, entre outras, de acordo com suas necessidades para atividades 

quotidianas. 
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Capítulo 2. Legislação e outras iniciativas públicas 

As barreiras que desenham os territórios urbanos constituem um problema para o 

desenvolvimento sustentado das vilas e cidades, e é urgente que a acessibilidade e 

mobilidade para todos seja um fator a ter em conta no planeamento, desenvolvimento e 

gestão nas diferentes escalas (europeia, nacional e local). 

2.1. Âmbito Europeu 

De acordo com os artigos 2.º e 3.º do Tratado da União Europeia (União Europeia, 

1992), observa-se que este se rege por valores do respeito pela dignidade humana, da 

liberdade e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias, combatendo a exclusão social e as discriminações e 

promovendo, nomeadamente, a justiça e a proteção sociais.  

Em 1996, surge o Conceito Europeu de Acessibilidade (ECA, 2006) como resposta a 

um pedido da Comissão Europeia e assenta nos princípios do desenho universal nos 

edifícios, infraestruturas e produtos para consumo, e na disponibilização de meios 

físicos adequados e seguros, utilizados por todos, incluindo as pessoas com deficiência. 

É feita uma abordagem centrada no ser humano e na sua diversidade, seja ela 

dimensional, percetiva, motora ou cognitiva, associando a acessibilidade para todos 

como uma oportunidade e a sua conceção como um investimento em vez de um custo 

para a sociedade. O documento providencia ainda algumas recomendações para a 

criação de ambientes físicos acessíveis, através de exemplos de diretrizes que adaptem o 

desenho dos espaços e dos serviços às necessidades criadas pela diversidade humana. 

Finalmente, o documento faz algumas recomendações para a gestão da acessibilidade 

nas cidades, com o exemplo de Barcelona, indicando um método de intervenção que 

congrega as diferentes partes envolvidas no processo, políticos, técnicos e cidadãos, 

especificando áreas de ação e definindo um sistema de gestão, assim como 

coordenando, analisando e avaliando a opinião de todos os envolvidos no processo. 

Em 2001, a Resolução do Acordo Parcial (Conselho Europeu, 2001) vem recomendar 

aos Estados membros que tomem em consideração aquando da elaboração das políticas 

nacionais, os princípios de desenho universal e as medidas visando melhorar a 

acessibilidade no sentido mais lato possível, relativamente aos programas de ensino e a 
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outros aspetos da educação e formação, de acordo com as responsabilidades de cada 

país. Define também a introdução dos princípios de desenho universal nos programas de 

formação do conjunto das profissões relacionadas com o meio edificado. Segundo esta 

resolução, a noção de desenho universal deve fazer parte integrante do núcleo básico da 

formação inicial destas profissões e deve ser proposta uma formação contínua adequada 

aos profissionais da área, tais como arquitetos, engenheiros, projetistas e urbanistas.  

Por último, aparece a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 (Conselho 

Europeu, 2010), cujo principal objetivo é capacitar as pessoas com deficiência para que 

possam usufruir de todos os seus direitos e beneficiar plenamente da sua participação na 

sociedade e na economia europeias. Esta estratégia define também que a União 

Europeia apoiará e complementará também as atividades nacionais que visem aplicar o 

princípio da acessibilidade, eliminar as barreiras existentes e melhorar a disponibilidade 

e a gama de tecnologias de apoio. 

2.2. Âmbito Nacional 

Portugal tem dado cada vez mais importância à temática da acessibilidade, a par 

da União Europeia e de outras organizações internacionais (Luís Vaz, 2013). 

Segundo a Constituição da República Portuguesa (Assembleia Constituinte, 1976), cabe 

ao Estado a promoção do bem-estar e qualidade de vida da população e a igualdade real 

e jurídico-formal entre todos os portugueses. Em 1982 foi dado o primeiro passo nesse 

sentido com uma alteração do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (Decreto-

Lei nº 43/82). Estas alterações teriam o objetivo de aprovar medidas para criar 

condições mínimas de acessibilidade nas novas edificações, mas nunca chegaram a 

vigorar, tendo sido publicado o Decreto-Lei 172-H/86, de 30 de junho, que as revogou 

com a justificação de que iria gerar um aumento nos custos das habitações. A alteração 

não avançou também no que diz respeito ao espaço público, mesmo não tendo sido 

realizados estudos concretos sobre a quantificação dos custos da eliminação das 

barreiras arquitetónicas nos edifícios e na via pública, mas “segundo informação do 

Governo ao Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, a aplicação do 

Decreto-Lei n.º 43/82 acarretaria um aumento de custos na construção na ordem dos 

5%” (Instituto Universitário de Lisboa, 1997).  
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Apenas em 1997 foi publicado um diploma de âmbito nacional que exigia a 

acessibilidade nos espaços que recebem público. Segundo o Decreto-Lei n.º 123/97, de 

22 de maio, que aprova as normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das 

pessoas com mobilidade condicionada a edifícios de acesso público, equipamentos 

coletivos e vias públicas, os espaços públicos deveriam ser acessíveis até 2004 e as 

novas construções que recebem público, com algumas exceções, teriam que ser 

acessíveis segundo as normas deste DL. O papel desempenhado pelas Câmaras 

Municipais era essencial no que respeita à aplicação efetiva do diploma aos edifícios e 

estabelecimentos que recebessem público e à via pública. Igualmente fundamental era o 

desempenho dos diversos serviços e organismos da Administração Pública no que 

respeita à adaptação dos edifícios existentes e construção de novos. Apesar das muitas 

fragilidades que lhe foram apontadas, este diploma permitiu uma significativa mudança 

de mentalidades e de filosofia e ainda a criação de condições de acessibilidade. Algum 

fracasso no que respeita à aplicação surgiu devido à falta de fiscalização e à ausência de 

metodologia para se realizarem as adaptações necessárias, para lá das inúmeras 

exceções criadas.  

O Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, veio revogar e substituir o Decreto-Lei 

n.º 123/97, de 22 de maio, definindo condições de acessibilidade a satisfazer no projeto 

e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 

habitacionais, aprovando em anexo as normas técnicas a que devem obedecer aqueles 

edifícios. Este DL traz alterações significativas a vários níveis, desde logo ao nível das 

infraestruturas por si abrangidas, pois acrescenta aos edifícios públicos, equipamentos 

coletivos e via pública, todos os edifícios e estabelecimentos que recebem público e 

tenham mais de 150 m2, e edifícios habitacionais. É reforçado também o conjunto de 

medidas que pretende evitar a construção de novas edificações não acessíveis, sendo 

impedida a construção quando em não conformidade com a Lei, ou a abertura de 

quaisquer estabelecimentos destinados ao público, através da não atribuição de licença. 

São introduzidos mecanismos mais exigentes a observar sempre que quaisquer exceções 

ao integral cumprimento das normas técnicas sobre acessibilidade sejam concedidas, 

sendo feita a exceção a cada norma, não libertando da obrigação total de adaptação pela 

impossibilidade de cumprimento de apenas uma norma. Ao nível das sanções aplicadas, 

este DL define coimas para a violação das normas técnicas de acessibilidades 
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sensivelmente mais elevadas que as previstas no diploma anterior e a sua aplicação pode 

também ser acompanhada da aplicação de sanções acessórias. Outra aposta feita neste 

documento é a participação pública, permitindo e incentivando um papel ativo na defesa 

dos interesses dos cidadãos com necessidades especiais e às organizações não-

governamentais representativas dos seus interesses. Foram também acautelados 

mecanismos de avaliação e acompanhamento da sua aplicação, procedendo-se 

periodicamente a um diagnóstico global do nível de acessibilidade existente no 

edificado nacional.  

Surge também em 2006, o 1.º Plano de Ação para a Integração das Pessoas com 

Deficiências ou Incapacidade (Conselho de Ministros, 2006), para o período 2006-2009.  

Um bom exemplo no ano de 2006 foi a fundação do Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade (ICVM), no âmbito da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade 

da qual resultou uma nova agenda política para as cidades e vilas que consistiu na 

acessibilidade para todos. O ICVM torna-se numa plataforma colaborativa com o intuito 

de desenvolver cidades e vilas mais acessíveis, amigáveis e regeneradas, com maior 

empregabilidade e desenvolvimento económico. 

Em 2007 é criado o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade (Conselho de 

Ministros, 2007), adiante designado PNPA, que constitui um instrumento estruturante 

das medidas que visam a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos e, em 

especial, a realização dos direitos de cidadania das pessoas com necessidades especiais 

através da garantia, às pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldades sensoriais, 

da utilização plena de todos os espaços públicos e edificados, mas também dos 

transportes e das tecnologias da informação. A implementação do PNPA é definida para 

o período de 2006-2015, considerando dois horizontes temporais: um período até 2010, 

em que são definidos objetivos com medidas e ações concretas, indicando os respetivos 

prazos de concretização e promotores; e um período de 2011 a 2015, cujos objetivos 

seriam definidos em finais de 2010, tendo em conta uma avaliação sobre o estado da 

aplicação do PNPA.  

Ao Instituto Nacional para a Reabilitação, INR, caberia o papel de 

acompanhamento e monitorização da implementação do PNPA, tendo a obrigação de 

providenciar junto de todas as entidades públicas e privadas envolvidas, informação 

sobre o grau de execução das medidas.  
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Mais recentemente, surge o Decreto-Lei n.º 125/2017 que alterou o regime da 

acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e 

edifícios habitacionais. O Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, estipulou um prazo 

de 10 anos para a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos, equipamentos 

públicos e de utilização pública e via pública, com as normas técnicas de acessibilidade, 

que terminou em 8 de fevereiro de 2017. Todavia, mantém-se inalterado o compromisso 

nacional de promoção de uma sociedade inclusiva, em que todos podem aceder a todos 

os recursos em condições de igualdade, desígnio para o qual será essencial a remoção 

das barreiras arquitetónicas que persistem. 

Adicionalmente, o Decreto-Lei n.º 125/2017 procede à atualização da designação 

da entidade com competências de fiscalização e sancionatórias, relativamente aos 

deveres impostos às entidades da administração local, em resultado da sucessão de 

atribuições da Inspeção-Geral da Administração Local na Inspeção-Geral da 

Administração do Território, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 326-A/2007, de 28 de 

setembro, e da posterior fusão da Inspeção-Geral da Administração Local na Inspeção-

Geral de Finanças, operada pelo Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro. No 

mesmo sentido, procede-se, ainda, à atualização da designação da entidade competente 

para emitir parecer, no âmbito da aplicação das normas técnicas de acessibilidade a 

edifícios e espaços que revistam especial interesse histórico e arquitetónico, na 

sequência da sucessão das atribuições do Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, I.P., na Direção-Geral do Património Cultural, em 

virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio. 

Por fim, previu-se a criação de uma Comissão para a Promoção das 

Acessibilidades, atualmente já constituída, com o objetivo de realizar o diagnóstico da 

situação atual das acessibilidades nos edifícios, instalações e espaços da administração 

central, local e institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e 

de fundos públicos, definidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

Foram também surgindo notícias relacionadas à acessibilidade ao longo dos anos, 

com novas medidas e ações que fizeram com que este conceito ganhe outros contornos 

em Portugal: o INR promoveu estudos sobre o Turismo Acessível, 2012; o Turismo de 

Portugal promoveu diversos Seminários sobre acessibilidade; o IMTT, agora IMT, cria 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/398495/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145590/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/177827/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56501680/details/normal?l=1
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o prémio de Acessibilidade aos Transportes, 2012; o Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade, ICVM, com o apoio da Associação Salvador, lançou um certificado de 

acessibilidades que identifica locais públicos e privados que sejam acessíveis a pessoas 

com mobilidade reduzida, considerando um contributo para potenciar o turismo 

nacional; o projeto “Praia Acessível, Praia para Todos” do Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I.P.; entre outras ações. 

2.3. Âmbito Local 

Ao nível local, as iniciativas em prol da acessibilidade são geralmente tomadas 

pelos municípios e juntas de freguesia tentando resolver situações pontuais e não 

respondendo a critérios estratégicos e territoriais, o que reduz os seus efeitos. É muitas 

vezes uma resposta a um problema específico, não existindo uma visão integral da 

acessibilidade, em todas as suas vertentes, nem a sua implementação ocorre de um 

modo integrado, criando planos ou regulamentos, o que diminuiu a sua eficácia (Luís 

Vaz, 2013).  

A Câmara Municipal de Lisboa afirma-se como a pioneira nesta área, com 

regulamentação desde 1980, com a criação do primeiro grupo de trabalho para as 

acessibilidades em 1981 e com posturas municipais que definiam normas e conceitos de 

acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetónicas, como instrumentos auxiliares de 

trabalho de projetistas e intervenientes no espaço público. Em 1997, aprova a criação do 

Conselho Municipal para a Integração da Pessoa com Deficiência. Por necessidade de 

atualização e adaptação à nova realidade jurídica imposta pelo Decreto-Lei nº 123/97 e 

na sequência da decisão do Conselho da Europa de proclamar 2003 como Ano Europeu 

das Pessoas com Deficiência, a Câmara Municipal de Lisboa publica no ano seguinte o 

Regulamento Municipal para a Promoção da Acessibilidade e Mobilidade Pedonal 

(CML, Edital n.º 29/2004) que estabelece parâmetros de acessibilidade física que em 

conjunto com outros parâmetros indispensáveis à prática de planeamento e projeto, têm 

o objetivo de contribuir para a sua qualidade e consequente melhoria do espaço urbano. 

Em 2009 começa a ser criado o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, 

aprovado posteriormente em 2015, com o objetivo de tornar Lisboa acessível impedindo 

a criação de novas barreiras, adaptando as edificações existentes e mobilizando a 

comunidade para a criação de uma cidade para todos. Neste plano são definidas 5 áreas 



 

41 

 

operacionais: via pública, equipamentos municipais, articulação com a rede de 

transporte público, fiscalização de particulares e desafios transversais. 

Com vista à avaliação do grau de execução e de eficácia decorrentes da aplicação de 

Decreto-Lei nº 123/97, no que toca às condições de acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais, o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) promoveu, em 

janeiro de 2003, em colaboração com a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), um inquérito às autarquias. Apenas 150 dos 308 Municípios inquiridos 

remeteram à ANMP os questionários respondidos. A reduzida taxa de respostas a este 

inquérito apenas permitiu tirar conclusões de natureza geral, como o reconhecimento da 

ausência de levantamentos e identificação das barreiras arquitetónicas, a falta de 

financiamento para as intervenções e a falta de informação/sensibilização do pessoal 

técnico ligado aos serviços de obras e conservação dos edifícios. No entanto, os 

resultados obtidos permitiram atestar a ideia formada de que poucas intervenções, com 

vista a assegurar condições de acessibilidade, haviam sido realizadas após a entrada em 

vigor do referido diploma. 

Em 2010 o Programa Operacional Potencial Humano (POPH) lança o Regime de 

Apoio aos Municípios para a Acessibilidade (RAMPA), programa que teve como 

objetivo principal apoiar as autarquias na elaboração de planos locais ou regionais que 

promovam as acessibilidades físicas e arquitetónicas no espaço público, de forma a 

garantir a circulação urbana das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Luís 

Vaz, 2013). 

Por forma a dinamizar a Acessibilidade, o Instituto Nacional de Reabilitação, 

INR, institui e lança anualmente, nas suas áreas de missão, um conjunto de prémios que 

visam inspirar a sociedade civil para a promoção dos direitos de participação das 

pessoas com deficiência:  

“Os prémios privilegiam áreas transversais da vida como a educação, a 

investigação, a acessibilidade, a inovação tecnológica e outras e, públicos preferenciais 

como crianças e jovens, estudantes e professores, escolas e câmaras municipais. Premiar 

atividades de investigação que potenciem a participação e qualidade de vida das pessoas 

com deficiência, divulgar os avanços do conhecimento, sensibilizar a sociedade para o 

reconhecimento e importância de uma cidadania inclusiva são os objetivos destas 

iniciativas”, portal web do INR.  
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São exemplos disso os Prémios Concurso Escola Alerta, para as Ciências Sociais e 

Humanas, Praia Mais Acessível, Concelho Mais Acessível, de Inovação Tecnológica 

Engenheiro Jaime Filipe, e o Cartaz 3 de Dezembro. 

Recentemente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, por deliberação 

da Comissão Nacional para a Promoção das Acessibilidades, enviou para a 

Administração Local um questionário/inquérito relativo ao diagnóstico da situação atual 

das acessibilidades, com base na aplicação do DL 163/2006, de 8 de agosto. O 

diagnóstico e sua avaliação abrange todos os edifícios, instalações e espaços que, 

independentemente de os municípios serem titulares de direito de propriedade ou outro 

direito que lhe permita a ocupação/utilização, tenham instalados serviços públicos 

municipais, bem como todos os outros que de algum modo tenham uma utilização 

pública e que dependam dos próprios municípios. Não abrange os edifícios, instalações 

e espaços públicos de uso exclusivamente habitacional, nem os edifícios que se 

encontrem devolutos. Este facto demonstra uma preocupação constante com a 

acessibilidade, exigindo e alertando para uma maior aplicabilidade da “Lei das 

Acessibilidades” onde é visível o esforço e empenho do governo e autarquias locais 

para esta temática fundamental a Todos. 
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Capítulo 3. Caracterização do Município de Vinhais 

A autarquia de Vinhais é um órgão representativo do município, que possui 

poderes executivos. Assim, cabe-lhe definir as políticas municipais e executá-las, no 

sentido de promover o concelho, a vários níveis. A CMV presta vários tipos de serviços 

aos cidadãos, além de que as diversas Divisões existentes nas instalações estão 

orientadas no sentido de promover, cuidar e valorizar o concelho.  

 

 

Figura 9 - Vista frontal da Câmara Municipal de Vinhais. Fonte: elaboração própria 

 

Para este efeito, o município de Vinhais pretende: 

 - Proporcionar um atendimento eficaz ao munícipe criando respostas simples e 

rápidas com vista a aumentar os níveis de satisfação da população; 

- Adotar políticas sustentáveis que garantam a preservação dos recursos 

existentes; 

- Seguir uma política de igualdade e equidade de acesso aos direitos e deveres de 

cada munícipe; 

- Contribuir para a afirmação do concelho no contexto regional e nacional; 

- Promover a melhoria da qualidade de vida criando condições que permitam a 

fixação de pessoas no concelho; 

- Desenvolver produtos turísticos competitivos, apostando no potencial deste 

espaço geográfico; 
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- Fomentar o acesso à informação, aliado à inovação tecnológica, como meio de 

proximidade, simplificação, transparência e orientação para os utilizadores; 

- Garantir o cumprimento da legislação aplicável, designadamente, os requisitos 

legais e regulamentares e as orientações transmitidas pela Tutela. 

 

De seguida, é apresentado o organograma que representa a organização dos 

serviços municipais da Câmara Municipal de Vinhais, em conformidade com o Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime de organização dos 

serviços das autarquias locais. Resumidamente, é constituído por 5 unidades orgânicas 

flexíveis, nomeadamente: Divisão Administrativa e Financeira; Divisão de Obras 

Públicas; Divisão de Urbanismo e Ambiente; Divisão de Ação Social, Saúde, Juventude 

e Desporto; e Divisão de Educação, Cultura e Turismo. Destaca-se a Divisão de 

Urbanismo e Ambiente como a unidade orgânica onde o trabalho desta dissertação mais 

se enquadra, pelas próprias competências definidas pela Camara Municipal no que 

respeita “planos municipais e ordenamento do território, estudos e planeamento, 

topografia e desenho, e licenciamentos municipais” (portal web do município de 

Vinhais). Existem ainda serviços enquadrados por legislação específica como os casos 

do Gabinete de Apoio Pessoal, Medico Veterinário Municipal e Serviço Municipal de 

Proteção Civil, sob alçada direta do Presidente do Município e que dão origem a outros 

serviços integrados, nomeadamente gabinetes de apoio ao Emigrante, às Freguesias, 

Técnico e de Inserção Profissional. Por último, foi constituída uma equipa 

multidisciplinar de prospetiva, planeamento e controlo afeta à questão de gestão de 

incentivos e candidaturas. 
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Quadro 2 - Organograma, Câmara Municipal de Vinhais. Fonte: CMV
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3.1. Dinâmica urbanística 

O concelho de Vinhais integra a NUT I – Portugal Continental, a NUT II – Norte 

e a NUT III – Alto Trás-os-Montes e, mais precisamente o Distrito de Bragança. 

Encontra-se delimitado a Este pelo concelho de Bragança, a Norte e Noroeste por 

Espanha, a Oeste pelos concelhos de Chaves e Valpaços e a Sul pelos concelhos de 

Mirandela e Macedo de Cavaleiros, de acordo com a Figura 10. 

 

Figura 10 - Enquadramento regional do concelho de Vinhais. Fonte: CAOP2017 

 

Com uma área total de 69.478 ha (694,78 km2) e 9.066 habitantes, o concelho 

subdivide-se em 26 freguesias, conforme se observa na Figura 11. Pela diversidade que 

possui, apresenta-se como um valioso e heterogéneo património histórico-cultural com 

variadas potencialidades turísticas (Plano Municipal de Emergência, CMV). 
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Figura 11 - Enquadramento Geográfico, Concelho de Vinhais. Fonte: CAOP2018 

3.2. Dinâmica sociodemográfica 

De acordo com dados apurados no Censos 2011, pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), o concelho de Vinhais apresenta 9.066 residentes, o que corresponde a 

uma densidade populacional de cerca de 13 residentes/km2. Este valor é bastante 

inferior ao registado no território continental (109 residentes/km2), sendo igualmente 

inferior ao valor médio registado no distrito de Bragança (19 residentes/km2). 

No que respeita a distribuição da população pelas freguesias do concelho, e conforme se 

pode observar na Figura 12, verifica-se que a freguesia de Vinhais se destaca claramente 

das restantes ao apresentar uma densidade populacional de aproximadamente 70 

residentes/km2, ou seja, valor cerca de cinco vezes superior ao valor médio do concelho 

e quatro vezes superior ao valor médio do distrito, mas abaixo do valor médio 

observado em Portugal Continental. 

A freguesia de Rebordelo destaca-se igualmente das restantes ao possuir uma densidade 

populacional de aproximadamente 29 residentes/km2 (valor cerca de duas vezes superior 

ao verificado para o concelho).  
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Em sentido contrário, a freguesia de Pinheiro Novo destaca-se por ser aquela que 

possui a menor densidade populacional do concelho (cerca de 3,2 residentes/km2), 

sendo seguida de perto pelas freguesias de Mofreita (3,8 residentes/km2), Montouto (4,1 

residentes/km2), São Jomil (4,4 residentes/km2) e Fresulfe (4,5 residentes/km2). Em 

resumo, das 26 freguesias do concelho, 15 apresentam uma densidade populacional 

inferior a 10 residentes/km2.  

 

 

Figura 12 - População residente e Densidade populacional do Concelho de Vinhais. Fonte: elaboração 

própria 
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Analisando a evolução da população residente ao nível concelhio nas últimas três 

décadas, constata-se ter ocorrido um decréscimo muito significativo de 

aproximadamente 29% entre 1991 e 2011 (correspondendo a um decréscimo 

populacional de 3661 residentes) e de 15% entre 2001 e 2011 (correspondente a um 

decréscimo populacional de 1580 residentes).  

Ao nível das freguesias, o cenário mostra ser heterogéneo, destacando-se no 

entanto a freguesia de Vinhais ao ser a única que entre 1991 e 2011 apresentou um 

aumento líquido da população residente (aumento de 73 residentes, o que correspondeu 

a uma variação positiva de 3%) e a freguesia de Mofreita ao ser a única a registar uma 

variação positiva entre 2001 e 2011 (aumento de 10 residentes, o que corresponde a 

uma variação positiva de 23%). Ou seja, a freguesia de Vinhais também registou perdas 

de população residente entre 2001 e 2011 (menos 137 residentes o que corresponde a 

um decréscimo de 6% da população residente), o que indica uma inversão da tendência 

de crescimento registada entre 1991 e 2001. 

A freguesia que registou um maior decréscimo populacional em termos absolutos 

entre 1991 e 2011 foi Ervedosa (menos 269 residentes), tendo sido seguida pelas 

freguesias de Tuizelo (menos 230 residentes) e de Rebordelo (menos 210 residentes). A 

freguesia que registou a maior queda relativa da sua população residente entre 1991 e 

2011 foi São Jomil (menos 57%), tendo sido seguida por Alvaredos (menos 47%), 

Montouto e Fresulfe (ambas com reduções de 45%).  

Entre 2001 e 2011, a freguesia de São Jomil voltou a ser a freguesia do concelho a 

apresentar maior decréscimo relativo da sua população residente (menos 39%), tendo 

sido seguida de perto pelas freguesias de Vale de janeiro (menos 34%) e de Montouto 

(menos 33%). 

Em valor absoluto a freguesia que apresentava em 2011 maior número de 

residentes era Vinhais (2245 residentes), sendo seguida pela freguesia de Rebordelo 

(618 residentes). A freguesia do concelho que em 2011 apresentava menor valor de 

população residente era São Jomil (38 residentes), sendo esta seguida pelas freguesias 

de Mofreita (54 residentes) Santa Cruz (57 residentes) e Alvaredos (62 residentes).  

Os dados revelam, assim, que uma parte significativa do concelho se encontra a sofrer 

um processo muito acelerado de redução populacional, sendo que uma pequena parte 
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desta redução resulta de uma migração interna das várias freguesias do concelho para a 

freguesia de Vinhais.  

3.3. Área de Intervenção 

A área em estudo corresponde à vila de Vinhais que enquadra uma malha urbana 

constituída por diversas tipologias de alojamentos, onde o comércio e principais 

serviços se encontram instalados e desempenham um papel preponderante de 

dinamização do centro urbano. Esta forma de promover a acessibilidade no espaço 

público através da definição de uma área de intervenção, pretende incutir a 

sistematização à luz das possibilidades de concretização das diversas ações, 

formalizando um processo credível e coerente, alcançando os objetivos propostos num 

determinado período de tempo. 

 

 

Figura 13 - Imagem em aquarela da Vila de Vinhais. Fonte: CMV 
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3.3.1. Abordagem específica sobre a área de intervenção 

 

A abordagem escolhida para o desenvolvimento do estudo da temática da 

Acessibilidade no Espaço Público estruturou-se em duas fases distintas. Na primeira 

fase, através da prévia distinção de tipologias de barreiras existentes na via pública de 

Vinhais, foi feita a identificação desses obstáculos no território que impediam o 

percurso acessível. Desta forma, possibilitou a perceção das barreiras com maior 

incidência no território em estudo. 

Na segunda fase, procedeu-se à definição de áreas específicas, de forma a entender e dar 

a conhecer os seus principais problemas em matéria de acessibilidade, sujeitas a uma 

análise de forma mais pormenorizada e aprofundada. 

 

 

Figura 14 - Mapa com a definição da área de intervenção. Fonte: elaboração própria 
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Capítulo 4. Aquisição e Estruturação da Informação 

Geográfica 

Face à crescente complexidade da sociedade e dos fenómenos urbanos e 

demográficos que a acompanham, é cada vez mais importante ter acesso a informação 

rigorosa, detalhada e atualizada, para apoiar as decisões em tempo útil. A estruturação 

da informação geográfica, um dos objetivos principais que este trabalho tenciona 

demonstrar, torna-se uma ferramenta relevante na medida em que permite maior 

flexibilidade para explorar os diversos dados e a sua constante atualização. 

 

4.1. Contextualização face ao trabalho da Autarquia 

Analisando a situação atual, concluiu-se que a autarquia de Vinhais não dispõe de 

uma caracterização e diagnóstico nesta matéria, de forma atualizada e com informação 

estruturada em ambiente SIG, daí a escolha sobre esta temática, realçando o facto das 

vantagens económicas que estas ações acarretam na gestão eficiente dos recursos 

financeiras e humanos. Os primeiros avanços foram alcançados aquando do estágio 

curricular, realizado no município de Vinhais, onde se desenvolveu uma carta de 

caracterização do espaço público, na Figura 15, com recurso às ferramentas 

disponibilizadas pela tecnologia SIG, mais concretamente o aplicativo de campo 

survey123, bastante fidedigno para este tipo de estudos pois além da georreferenciação 

de elementos,  permitiu  adicionar  detalhes  e  atributos essenciais aos parâmetros de 

análise. A criação da carta de caracterização do espaço público foi vital para a 

organização dos dados provenientes do trabalho de campo. Estes dados foram 

integrados em SIG, através do modelo de dados apresentado nos pontos seguintes deste 

capítulo. Em gabinete, definiram-se os conteúdos a integrar no formulário, justificados 

pela base teórica, e no campo foram realizados testes à aplicabilidade desses tópicos, 

adicionando descrições e fotografias que complementam o seu devido preenchimento. 
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Figura 15 - Extrato da Carta de Caracterização do Espaço Público. Fonte: elaboração própria 

 

Segundo um dos principais fornecedores de soluções SIG, a ESRI, “perante 

desafios como a modernização, a eficiência e a transparência na Administração Pública, 

os SIG desempenham um papel fundamental no apoio aos processos de gestão e tomada 

de decisão dos vários organismos públicos e devem ser vistos de forma integrada nas 
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restantes soluções existentes dentro das organizações, e em particular das soluções de 

Business Intelligence”. Para a ESRI Portugal, estamos a falar do conceito de Inteligência 

Geográfica, onde existe uma comunhão perfeita entre a BI e os SIG, ou seja: 

“BI traduz-se num manancial de potencialidades de extrair informação de alto 

nível a partir de grandes quantidades de dados e apresentar essa informação às pessoas 

certas e no formato adequado. Com o adicionar dos SIG, os decisores passam a poder 

visualizar a influência da geografia nos comportamentos, atividades e processos das 

suas organizações”2. 

 

4.2. Elementos da Base de Dados Geográfica (GDB) 

É importante a existência de um sistema que tenha a capacidade de gerir grandes 

quantidades de informação, levando à definição de base de dados, que se define como 

sendo “um sistema informático cujo objetivo principal é armazenar informação e 

permitir que os utilizadores a possam recuperar e atualizar”, (Date, 1995). 

Uma base de dados, quando geográfica, “é uma espécie de abstração do mundo 

real que alberga um conjunto integrado de dados com uma posição geográfica que lhe é 

associada”, (Fortes, 2007). 

De acordo com as pesquisas bibliográficas elaboradas e na sequência da aplicação 

prática da carta de caracterização do espaço público aquando do estágio curricular, os 

critérios a ter em conta na avaliação dos espaços públicos constam no Quadro 3. 

 

 
2 http://www.esriportugal.pt/newsletter/apmaio2012-sig-bi 

http://www.esriportugal.pt/newsletter/apmaio2012-sig-bi
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Quadro 3 - Critérios de avaliação do espaço público. Fonte: elaboração própria 

 

4.3. Estrutura do Modelo de dados (GDB) 

De acordo com a ESRI, uma geodatabase tem o papel de permitir a organização e 

operação de dados geográficos. Partindo deste pressuposto, com a BD elaborada, o 

município de Vinhais passa a dispor de um conjunto de informação georreferenciada 

que lhe permite monitorizar o estado do seu território, em questões relacionadas com a 

acessibilidade ao espaço público, procedendo desta forma à organização dos critérios de 

avaliação anteriormente definidos, bem como dos elementos de caracterização que 

compõem o espaço público em análise, tornando este modelo de dados uma ferramenta 

robusta e eficiente.  
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Neste trabalho usou-se a estrutura de dados que se organiza de acordo com a 

Figura 16: 

 

 

 

Figura 16 - Estrutura da IG na geodatabase, File Geodatabase. Fonte: elaboração própria 

 

O conjunto de informação da base de dados é armazenado numa pasta de 

ficheiros, exigindo menos espaço de armazenamento. Tamanho limite de 1 TB por 

dataset, permitindo múltiplos datasets (estas geodatabases são configuráveis de modo a 

admitirem datasets muito maiores). 

Nas features classes criadas foram definidos vários domínios, campos e tipos de 

campos de acordo com a informação pretendida, de acordo com a Figura 17. Estes 

domínios não são mais do que restrições à informação que aquele campo vai suportar. 
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Figura 17 - Domínios, Campos e Tipos de campo da Feature Classe. Fonte: elaboração própria 

 

 

A estrutura do modelo de dados pode ser mutável, à qual se pode vir a adicionar 

ou retirar informação sempre que necessário. 
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Figura 18 - Fluxograma ilustrativo da componente prática. Fonte: elaboração própria 

 

No seguimento do Fluxograma apresentado na Figura 18, e de uma forma sucinta, 

inicialmente foi criado o modelo de dados no software ArcGIS da ESRI, mais 

concretamente no ArcCatalog, através do comando “New – File Geodatabase”, no 

interior da pasta que se pretende, denominada “BDAEP”. Relativamente a este modelo 

de dados, foram preenchidos os Domínios (“Domains”) no que respeita a sua 

nomenclatura e descrição, bem como os valores codificados (“Coded values”) para cada 
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um deles, por outras palavras, a descrição daquilo que aparecerá pré-preenchido 

aquando do levantamento de campo, conforme o Anexo 1. 

Dentro da DB, foram definidas as classes de acordo com a informação pretendida, 

“New – Feature Class”, sejam pontos, linhas ou polígonos, a exemplo Hidrante, Passeio 

ou Espaço Público, respetivamente. Para todas as classes foram criados os campos a 

integrar em cada uma delas, bem como associados os Domínios da BD que lhe dizem 

respeito mediante os parâmetros que avaliam, como se pode observar nas figuras 19 e 

20.  

 

Figura 19 - Domínios (“Domais”) dos elementos de caracterização do espaço público, parte 1. Fonte: 

elaboração própria 
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Figura 20 - Domínios (“Domais”) dos elementos de caracterização do espaço público, parte 2. Fonte: 

elaboração própria 
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De salientar que para todos os elementos o sistema global de referência adotado 

foi o PT-TM06/ETRS89, recomendado pela EUREF, European Reference Frame. Os 

metadados também foram devidamente preenchidos como forma de facilitar a quem 

posteriormente adote o modelo ou pesquise sobre o tema. 

Posteriormente, já em ArcMap, inseriram-se os dados elaborados no ArcCatalog 

por forma a conferir-lhe a simbologia pretendida, possibilitando adicionar camadas de 

interesse para o estudo e testar a BD num mapa de base. 

Seguidamente aos testes, bem-sucedidos, que permitiram identificar a presença de 

todos os elementos bem como das tabelas com todos os atributos que os caracterizam, 

prosseguiu-se para a partilha do modelo de dados para ArcGIS Online, “File – Share as 

– Service – Publish a service”, onde se atribui o nome para o aplicativo bem como a 

descrição do item, designadamente Resumo, Descrição e Palavras-chave, conteúdos 

obrigatórios. Os próximos passos dizem respeito à partilha para ArcGIS Collector, com 

o intuito de criar um novo mapa com a feature layer alojada, definir mapa de base, 

visualizar e se necessário, aperfeiçoar simbologias. 

No tablet ou smartphone, com a app ArcGIS Collector descarregada, iniciou-se a 

sessão na conta utilizada ao longo destes processos e procedeu-se ao download do web 

map, definindo a área e detalhe de visualização. Isto servirá para, caso não exista 

cobertura de rede, o que acontece com alguma regularidade em determinadas aldeias do 

concelho de Vinhais, permitir de igual modo o trabalho offline e consequente 

levantamento, sincronizando os pontos recolhidos quando a ligação à rede for 

novamente estabelecida. 

Por último, e depois de atualizado todo o levantamento, elaboraram-se as telas 

finais em ArcGIS Pro com vista a serem apresentadas aos decisores políticos e 

enquadradas em projetos dos técnicos responsáveis no planeamento urbano e 

ordenamento do território, possibilitando uma gestão mais eficiente de recursos 

humanos e financeiros. 
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Figura 21 - Modelos de dados em teste nos diferentes periféricos. Fonte: elaboração própria 
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Capítulo 5. Resultados da investigação 

Para tornar mais ágil e percetível o diagnóstico, recorreu-se a uma análise através 

dos “Elementos de caracterização do Espaço Público” previamente descritos na secção  

1.1.2, tendo em conta que se trata da melhor forma de compreender o estado atual e as 

necessidades de acessibilidade no espaço público. 

5.1. Exemplo prático 

Tal como anteriormente abordado na secção 3.3.1, a área em estudo corresponde à 

vila de Vinhais, nomeadamente espaços que contemplam a Praça do Município e Jardim 

Municipal, bem como a rua que permite a ligação entre estes 2 equipamentos do espaço 

público, designada Rua das Freiras, observável na Figura 22. Para aumentar a 

diversidade dos elementos recolhidos e consequentemente a exposição dos resultados 

em termos quantitativos, procedeu-se ao levantamento nas ruas da Calçada, Nova, 

Frades, Tenente Assis Gonçalves, José Morais Sarmento e Largo do Arrabalde, 

motivado pelo facto de serem as zonas mais movimentadas da sede de concelho, tanto a 

nível de tráfego automóvel como pedonal. 

 

Figura 22 - Ruas em estudo na área de intervenção, ArcGIS Pro. Fonte: elaboração própria 
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Através do ArcGIS Online, foi possível obter este layout apresentado na Figura 

23, trata-se de um mapa sem legenda para impressão caso seja necessário realizar uma 

verificação ao levantamento de campo e ajustar atributos. 

 

Figura 23 - Mapa sem legenda, ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

Esta ferramenta permitiu ainda colocar janelas pop-up onde constam imagens que 

permitem uma rápida identificação do elemento pretendido, após a sua seleção. 

Seguidamente serão apresentadas figuras ilustrativas dos elementos presentes na zona 

de estudo com diversos mapas que podem ser gerados com recurso ao uso dos 

diferentes softwares, nomeadamente ArcMap, ArcGIS Online e Collector, 

caracterizando cada elemento numa breve análise textual referente ao contexto atual, 

com o intuito de, posteriormente a esta descrição, serem traçadas as propostas gerais 

para a melhoria da acessibilidade no espaço público. 

5.1.1. Passeios 

A inexistência de passeios ou a existência de passeios subdimensionados 

verificou-se de forma pontual nos arruamentos em estudo na vila de Vinhais, como 
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podemos observar na Figura 24. 

 

Figura 24 - Passeios Subdimensionados, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

A ocorrência de passeios subdimensionados verificou-se, por exemplo, na Rua das 

Freiras, que se verifica de um dos lados da estrada, sendo que no outro lado não existe 

passeio. Esta situação compromete a segurança dos peões, que transitam em ambos os 

lados da rua.  
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Outros exemplos de ruas onde se verifica passeio subdimensionado são o caso da 

Rua da Calçada e Rua Nova, observável na Figura 25, destacando mais uma das 

ferramentas utilizadas neste trabalho, o software AutoCAD que permitiu obter 

informações provenientes de levantamentos topográficos e outros projetos de 

engenharia que dizem respeito à área de intervenção. 

 

 

Figura 25 - Levantamento topográfico com imagens georreferenciadas em destaque, formato raster, 

elaborado em AutoCAD. Fonte: elaboração própria 

 

 

Adicionalmente às áreas de passeios de dimensão reduzida, existem algumas 

áreas onde se verifica a ausência total de passeios, o que condiciona a deslocação de 

todos os peões independentemente da sua maior ou menor capacidade de locomoção, 

de acordo com a Figura 26. 
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Figura 26 - Ausência de Passeios, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

5.1.2. Passagens de peões 

Na área em análise, os locais onde se verificou de forma quase constante a 

inexistência de passadeiras, coincide, de forma geral, com os atravessamentos das vias 

secundárias, relativamente às principais ruas em análise. De um modo geral, todas elas 
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estão corretamente dimensionadas e devidamente sinalizadas. No entanto, nota-se 

ausência de rebaixamento nos passeios adjacentes, ou caso existam, não são 

regulamentares (Figura 27). 

 

Figura 27 - Passagens de peões, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

Por vezes, a necessidade de reforço da pintura das passadeiras é necessária, como 

sinal da sua boa manutenção e segurança do peão. 

5.1.3. Rebaixamentos 

O rebaixamento mal construído, pela sua inadequada inclinação, ou a falta destes, 

aparece como uma barreira recorrente. Em alguns dos rebaixamentos existentes não é 

cumprido o DL 163/2006, de 8 de agosto, relativamente à inclinação (máxima de 8%) e 



 

69 

 

altura máxima do lancil de 2 centímetros. Assim, e como podemos observar pela Figura 

28, os rebaixamentos existentes terão de sofrer uma intervenção ou que ser construídos 

de forma a facilitar o acesso às ruas e núcleos urbanos envolventes. 

 

 

Figura 28 - Tabela de atributos de passagem de peões com rebaixamento não regulamentar, consulta 

GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

Por outro lado, é de salientar, que não existe qualquer tipo de informação para invisuais 

em toda a área analisada, inviabilizando a sua deslocação em segurança. 
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5.1.4. Degraus e Escadas 

As escadas ou degraus na via pública devem satisfazer o especificado na 

legislação, nomeadamente a existência de patamares superior e inferior, degraus que 

cumpram as relações dimensionais dispostas na lei, a existência de corrimãos se as 

escadas vencerem desníveis superiores a 0,4 metros e, caso a largura da escadaria for 

superior a 3 metros, ter corrimãos de ambos os lados e um duplo corrimão central. 

 

Figura 29 - Degraus ou escadas na via pública, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração 

própria 



 

71 

 

Por sua vez, as imagens que aqui se apresentam na Figura 29 ilustram alguns dos 

problemas encontrados que, por estarem aquém do especificado na lei, constituem 

barreiras à acessibilidade. Estas situações foram diagnosticadas e assinaladas por se 

tratar de acessos a locais públicos. 

5.1.5. Rampas 

As rampas na zona de intervenção estão subdimensionadas e perturbam a 

continuidade pedonal, sendo obstruídas por mobiliário urbano e sem a presença de 

corrimão (Figura 30). 

 

Figura 30 - Rampas na via pública, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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5.1.6. Caldeiras das árvores  

As caldeiras das árvores existentes não deverão ocupar o percurso acessível, de 

pelo menos 1,2 metros. Deverão ser, sem exceção, e mesmo que afastadas do percurso 

acessível, revestidas por grelhas de proteção ou assinaladas por um separador com uma 

altura superior a 0,3 metros, de forma a permitir a sua diferenciação por pessoas com 

deficiência visual. 

 

Figura 31 - Caldeiras das árvores, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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Nas áreas em estudo foram assinaladas algumas situações de caldeiras de árvores 

mal posicionadas no espaço público e ainda sem a devida grelha de proteção, Figura 31. 

A localização das árvores nem sempre é a mais apropriada encontrando-se, por vezes, 

no enfiamento de passadeiras ou no meio de passeios obstruindo assim a livre passagem 

dos peões. 

5.1.7. Pavimento 

As áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais 

acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com 

mobilidade reduzida a todos os pontos da sua estrutura ativa. 

 

Figura 32 - Pavimentos degradados, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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Desta forma, a rede de percursos pedonais acessíveis deve ser contínua e coerente, 

abrangendo toda a área urbanizada. 

As imagens apresentadas na Figura 32 são exemplos de pavimentos irregulares e 

degradados, que não permitem que um percurso seja confortável, ou até mesmo 

acessível. Nestes locais, a acessibilidade a PMR, como por exemplo crianças e idosos, é 

dificultada tornando a orientação da locomoção mais errática ou provocando situações 

de insegurança para os peões. 

5.1.8. Candeeiros de Iluminação pública 

Foram registados alguns elementos urbanos desta tipologia que não se encontram 

bem posicionados na via pública, dificultando ou até impedindo o percurso acessível. 

 

 

Figura 33 - Candeeiros de Iluminação pública, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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A colocação dos candeeiros de iluminação pública, quando apoiados em postes 

enterrados na via pública, não deverá ocupar o percurso acessível de largura mínima de 

1,20 metros, como se regista na Figura 33. 

5.1.9. Armários de Infraestruturas 

Os armários de infraestruturas encontram-se na sua maioria bem localizados pois 

estão fora dos percursos acessíveis. Contudo, ao longo da área em análise, foram 

detetados alguns exemplos embora relacionados não só com a largura mínima do 

passeio existente, mas também dada a sua localização desajustada, como podemos 

observar no exemplo que se segue na Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Armários de infraestruturas, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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5.1.10. Bolas, Prumos ou Mecos 

A localização destes elementos no espaço público constitui uma barreira à 

acessibilidade dada a sua difícil deteção, causada na maioria das vezes, pelo seu 

design. Contudo, tem sido usado com o intuito de impedir o estacionamento abusivo, 

levado a cabo por muitos dos cidadãos que não respeitam as regras de trânsito 

instauradas, conforme se observa na Figura 35. Alguns desses elementos, 

especialmente quando localizados em frente às passagens de peões, ocupam parte dos 

passeios, não permitindo a passagem de grandes volumes transportados por peões. 

Além do exposto, o design destes elementos, por vezes, não permite a sua correta 

deteção podendo causar dificuldades no atravessamento destes objetos e desorientação. 

 

 

Figura 35 - Bolas, prumos ou mecos, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 
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5.1.11. Floreiras 

As floreiras podem transformar-se em obstáculo no percurso, quer pelo seu design 

não inclusivo, quer pela posição que ocupam no passeio, bem como a sua dimensão. Na 

Figura 36 é possível verificar um exemplo. 

 

 

Figura 36 - Floreiras na via pública, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

5.1.12. Sinais de Trânsito 

A sinalização vertical é um dos elementos essenciais para o bom entendimento 

das regras de trânsito e interação entre automobilistas e peões. Assim sendo, este 

elemento deverá estar em harmonia com o percurso pedonal e a visibilidade dos 

automobilistas, facilitando o entendimento e comunicação entre os mesmos. Como tal, 
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foram registados alguns elementos que poderiam estar mais bem distribuídos e 

posicionados no espaço, tanto no passeio como em altura, dado que se trata de objetos 

de difícil deteção, a exemplo a Figura 37. 

 

Figura 37 - Sinais de Trânsito, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

5.1.13. Estacionamento abusivo 

Um pouco por toda a vila é possível encontrar situações de estacionamento 

abusivo nos passeios, conforme se observa na Figura 38, cortando radicalmente a 
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acessibilidade e circulação no espaço público. Problema de falta de fiscalização e em 

alguns casos de desenho urbano e gestão do tráfego. 

 

 

Figura 38 - Estacionamento abusivo no passeio, consulta GDB ArcGIS Online e visualização de 

tabela de atributos. Fonte: elaboração própria 

 

5.1.14. Obstáculos Comerciais 

Os obstáculos comerciais causam transtorno à passagem dos peões, Figura 39. As 

pessoas de mobilidade reduzida têm dificuldades acrescidas em identificar e desviarem-

se destes elementos, tal como as pessoas que apesar de não possuírem limitações físicas 

transportam objetos volumosos. 
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Figura 39 - Obstáculos comerciais, consulta GDB ArcGIS Online. Fonte: elaboração própria 

 

Resumidamente e por forma a generalizar os aspetos a ter em conta após o 

levantamento na área de intervenção, o principal problema recai sobre os passeios 

subdimensionados, pavimento degradado e as passagens de peões e/ou respetivos 

rebaixamentos. O estacionamento abusivo, floreiras e mecos, surgem em alguns locais 

como obstáculos à acessibilidade, dada a sua localização no meio do percurso ou pela 

sua dimensão que dificulta ou impossibilita o fluxo normal das pessoas. De referir que 



 

81 

 

foram também identificadas todas as barreiras que apesar de não impedirem o percurso 

acessível, a sua localização condiciona o fluxo normal de circulação, para além de 

dificultar a sua deteção por parte das pessoas com incapacidade visual. São disso 

exemplo os candeeiros de iluminação pública no meio do percurso, prumos e todo o tipo 

de barreiras localizadas no enfiamento de passadeiras. 

Este diagnóstico ira permitir que se identifiquem rapidamente as áreas mais 

problemáticas na temática da Acessibilidade para que, de uma forma organizada e 

hierarquizada, se possam realizar as intervenções que se revelem oportunas para 

suprimir as barreiras no território. 

5.2. Propostas gerais para melhoria da Acessibilidade no espaço público  

A realidade tem mostrado que o espaço público em vez de unir separa as pessoas 

e em vez de incluir, exclui, justamente, porque na generalidade, não existe preocupação 

e cumprimento das leis em vigor, realizam-se passeios estreitos, não se colocam 

passadeiras e rebaixamentos de acessos aos passeios, coloca-se sinalética informativa, 

publicitária e de trânsito inadequadamente, localizam-se árvores nos passeios em vez de 

se colocarem nos canteiros, não se adaptam os transportes e os acessos (Teles, 2009). 

Como referido no capítulo 2 alusivo à legislação, o documento que melhor traduz 

os pressupostos da acessibilidade é o Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos 

onde constam apontamentos para uma melhor interpretação do DL 163/2006, de 8 de 

agosto, clarificando a atual legislação. A descodificação das normas técnicas constitui a 

segunda parte do documento e está organizada por diferentes áreas de atuação, desde a 

via pública e edificado, estabelecimentos em geral ou com usos específicos, até aos 

percursos acessíveis. A presente revisão bibliográfica direcionada para o espaço público 

irá focar soluções apresentadas para a via pública. Pela análise ao documento e de 

encontro aos levantamentos in loco efetuados, recomenda-se a correção de assimetrias 

no espaço público que interrompem sistemas de continuidade pedonal, como exemplo a 

colocação de rebaixamento do pavimento junto a passagens de peões. 

Convém relembrar para uma manutenção periódica do pavimento colocando-se 

tudo à mesma cota, para que se preserve regular, firme, estável, antiderrapante e 

antitrepidante. Adicionalmente, sugere-se a criação de percursos pedonais com 

dimensões consideráveis não inferiores a 1,50 m, segundo o recomendado pelo DL em 
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vigor, de forma a melhorar a potencialidade de percurso acessível. Relativamente ao 

mobiliário urbano, sugere-se que seja colocado exclusivamente numa única faixa de 

serviço, eliminando-se ou recolocando-se os equipamentos públicos que interferem na 

circulação pedonal, destacando os postes de iluminação, pinos, prumos ou mecos, sinais 

de trânsito e bocas-de-incêndio. Relativamente às caldeiras das árvores, é recomendada 

a colocação de gradeamento na direção perpendicular à circulação pedonal. Sugere-se a 

análise do dimensionamento e inclinação de rampas, escadarias e rebaixamentos 

existentes, para que se enquadrem devidamente no DL 163/2006. Adverte-se para que 

os locais de acesso ao transporte público estejam providos de abrigo com espaço efetivo 

entre zonas de descanso, e também complementados com informação alusiva aos 

horários, devidamente colocados para alcance visual por parte de todos os indivíduos. 

Nos pontos onde existe potencialização de estacionamento abusivo, é necessário a 

vigilância com maior regularidade por parte das autoridades, de modo a evitar que os 

veículos interfiram nos percursos de circulação pedonal. Evidencia-se a circunstância de 

que no decorrer da zona de intervenção, existem poucos lugares de estacionamento 

destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Recomenda-se que 2% 

dos estacionamentos existentes sejam adaptados para os mesmos de acordo com o DL 

163/2006. Alerta-se para o facto de a faixa de acesso lateral estar ligada a percursos 

acessíveis, devendo, em caso de diferença de cotas, apresentar soluções que a 

suplantem. Salienta-se que ao longo de todo o percurso da área de intervenção, não 

existe sinalização que indique a presença de obstáculos, acessos e mudanças de direção, 

condicionando a circulação por parte de pessoas com deficiência visual. Por este facto, 

uma colocação estratégica de piso tátil de alerta nos locais de rebaixamento do 

pavimento junto a passeios e passadeiras de modo a assinalar as diferenças de 

caraterísticas do percurso seria fulcral. Não menos importante, a colocação de piso 

direcional no decorrer da travessia de modo a aprimorar a orientação.  
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Quadro 4 - Tabela de custos generalizada, exemplo. Fonte: elaboração própria 

 

Como podemos observar no quadro 4, através do modelo de dados criado para 

levantamentos no espaço público, é possível quantificar os custos das operações e 

aquisição/adaptação de material, com dados obtidos daquilo que é a realidade para os 

custos de recursos materiais e humanos praticados no município de Vinhais, através da 

consulta a diversas entidades que abordam as questões do mobiliário urbano e realizam 

pequenas empreitadas. A ligação entre os elementos na GDB e a tabela de custos acima 

representada é realizada através do Domínio “ID_Infraestrutura”, coluna em branco na 

tabela acima e atributo presente em cada elemento, preenchido aquando do 

levantamento, o que permitirá quantificar a operação mediante o tipo de intervenção, de 

acordo com a secção 1.1.3 referente à adaptação do espaço público (Figura 40). 
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Figura 40 - Tipos de intervenção no espaço público de acordo com os elementos recolhidos. Fonte: 

elaboração própria 
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5.3. Vantagens da implementação de uma GDB 

Na sequência dos desenvolvimentos anteriores, foi possível identificar os fatores 

internos e externos que se destacam na implementação de uma base de dados 

geográfica, no contexto da autarquia de Vinhais: 

• A maior facilidade de acesso a cartografia e mais baixo preço; 

• Uma maior eficiência na recolha de informação; 

• Mais e melhor acesso à informação geográfica relevante para o planeamento e 

gestão municipal, aliadas à possibilidade de explorar um maior número de 

cenários possíveis; 

• Análises mais precisas; 

• Possibilidade de melhorar a comunicação interna e externa no âmbito dos 

serviços de ordenamento do território; 

• Melhoria da qualidade dos serviços e mais rápido acesso à informação. 

 

A facilidade de sobrepor diversos tipos de informação no mesmo mapa, a análise 

morfológica, a possibilidade de cruzar informação geográfica e não geográfica 

proveniente de diferentes fontes e a integração de tabelas relacionais sem uma chave 

comum de ligação, utilizando apenas a posição no espaço para criar novas tabelas 

correspondentes à fusão espacial dos dados, são os grandes argumentos dos SIG 

valorizados em aplicações como a gestão do espaço público (João Oliveira, 2015). 
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Conclusão 

Com a realização desta dissertação foi possível verificar que, no que respeita o 

tema da Acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida, o Espaço Público de 

Vinhais ainda carece de diversos ajustes que o poderão tornar num espaço mais 

inclusivo e atrativo. Tal como se percebe ao longo do texto, não se trata apenas de 

alterações pontuais no espaço urbanístico nem de vontade política, necessita-se de uma 

mudança de mentalidades para concluir que, com o mesmo investimento ou por vezes 

menor, e se tudo for projetado na fase embrionária tendo em conta os utilizadores 

independentemente da sua maior ou menor capacidade,  chega-se à conclusão que tudo 

é possível, desde que bem planeado. Serve o município de Vinhais como caso prático da 

aplicação desta metodologia para replicar esta estratégia e visão em municípios 

análogos, sejam eles do interior do País ou não, com maior ou menor capacidade 

financeira, pois verdadeiramente o que se trata diz respeito a boa gestão e planeamento 

urbano no sentido de qualificar os serviços com recurso à tecnologia SIG e suas 

potencialidades, no âmbito da gestão municipal e tomada de decisão.  

Importa reforçar que a qualidade de vida nos ambientes urbanos é um reflexo da 

conceção de espaços públicos de qualidade, e a avaliação qualitativa é resultado dos 

comportamentos e atitudes dos utilizadores, baseado em memórias e sensações, e 

através de abordagens cognitivas e percetivas. Certamente que só após o levantamento 

completo e o contacto direto com a realidade se consegue ter um conhecimento rigoroso 

do território para a tomada de decisões, mas esta estruturação da informação na fase 

inicial é fundamental. Espera-se que os serviços municipais passem a ter acesso a um 

vasto conjunto de dados geográficos e que os mesmos contribuam para o poder de 

decisão aquando do planeamento urbano e da gestão dos espaços, possibilitando o seu 

conhecimento mais detalhado com o intuito de aumentar a capacidade de resposta. 

Tendo em conta que muitas das mudanças necessárias para melhorar a 

acessibilidade beneficiam toda a população, chega-se à conclusão que generalizando a 

sua implementação, estas poderão ser economicamente vantajosas, inclusivas, atrativas 

e comercializáveis. 
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Este estudo servirá para constituir um instrumento de planeamento que vise não só 

a promoção da coesão territorial e acessibilidade aos espaços públicos, mas também 

uma maior e melhor oferta em termos de sociabilidade como um contributo para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Para além do eficiente cumprimento da 

obrigatoriedade curricular académica, sublinha-se a vontade de dinamizar esta área de 

estudo, com todo o empenho na procura de novos conhecimentos e aplicação 

profissional. Quanto ao planeamento temporal definido para as várias tarefas a executar, 

foi cumprido, tendo-se evidenciado um período mais extenso para a realização do 

modelo de dados para avaliação do espaço público e subsequentes ajustes.  

A metodologia adotada na elaboração de projetos de cariz geográfico beneficia 

com o recurso a um modelo de dados, sendo que a GDB permitiu sintetizar e organizar a 

informação segundo a forma de tabelas, e a georreferenciação dessa informação. 

Uma das principais dificuldades sentidas relaciona-se com a multiplicidade de 

abordagens que a temática dos espaços públicos potencia, e uma vez aliado ao tema da 

acessibilidade, ainda se torna mais fascinante. Não obstante, permitiu entender os 

conceitos como algo mais complexo que anteriormente. A experiência com a prática 

laboral associada ao estímulo de cumprir todos os objetivos propostos, foram cruciais 

para colocar em prática vários conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

académica. 

Finalmente, é de referir que este tema tem extrema importância nomeadamente 

para as entidades públicas que prestam serviço à sociedade civil, e demais técnicos 

relacionados com o planeamento urbano. É crucial o seu envolvimento na procura ativa 

de soluções como forma de dar resposta aos espaços que urgem qualidade.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Valores codificados do Modelo de Dados 

 

 

Quadro 5 - Valores codificados ("coded values") do modelo de dados. Fonte: elaboração própria 


