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Resumo 

 
A presente dissertação incide na análise da acessibilidade do espaço público sob 

a perspetiva do Universal Design, recorrendo unicamente a Sistemas de informação 

Geográfica Livres. 

Serão identificadas as variáveis intervenientes na acessibilidade pedonal e 

desenvolvida uma metodologia que tem como objetivo a monitorização geral dessas 

condições. Esta metodologia será  aplicada a uma área de estudo que corresponde ao 

principal aglomerado urbano de Pinhel. 

Por fim, será desenvolvido um WebSIG por forma a disponibilizar todos os 

dados significativos à população e ainda uma aplicação para cálculo de percursos 

acessíveis, adaptável às preferências de cada utilizador. 

Com este trabalho conseguiu-se identificar os principais problemas da área de 

estudo no que às condições de acessibilidade diz respeito e também demonstrar a grande 

potencialidade dos Sistemas de Informação Geográfica Livres. 
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Abstract 

 
This thesis focuses on the analysis of public space’s accessibility under the 

perspective of Universal Design, using Geographic Information Systems Open-Source 

only. 

It will identify the variables involved in pedestrian accessibility and develop a 

methodology aiming at monitoring these general conditions. This methodology is then 

applied to an area of study that focuses on the main urban center of Pinhel. 

Finally, we will develop a WebGIS in order to make available all relevant data to 

the population and an application that’ll allow pedestrian route calculation, adaptable to 

the preferences of each user. 

With this work we were able to identify the main problems of the study area 

concerning the conditions of accessibility and also demonstrate the great potential of 

Geographic Information Systems Open-Source. 
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Acrónimos usados 

 
 

PMC – Pessoas com Mobilidade Condicionada 

CEA – Conceito Europeu de Acessibilidade 

QGIS – Quantum Geographic Information System 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SIGL - Sistemas de Informação Geográfica Livres  

SQL – Structured Query Language 

INE – Instituto Nacional de Estatística 
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1. Introdução 

1.1 Escolha do tema 

 

Segundo o relatório anual do Conselho da Europa (2004) sobre a “Evolução 

demográfica recente na Europa”, os portugueses serão menos um milhão em 2050 e a 

população estará ainda mais envelhecida, havendo perto de 2,5 idosos por cada jovem.  

A população idosa deverá, praticamente, duplicar ao longo dos próximos 40 

anos, prevendo-se que venha a representar 32% do total da população residente em 

Portugal em 2050, enquanto a população jovem só deverá alcançar os 13% (INE, 2006). 

Ainda segundo a mesma fonte, o aumento da esperança média de vida reflete-se 

diretamente no índice de envelhecimento, pois este indicador aumentou de 109 

indivíduos idosos por cada 100 jovens, em 2004, para cerca de 110, em 2005. O 

fenómeno do envelhecimento é superior entre as mulheres. Assim, a tendência crescente 

do índice de envelhecimento fica a dever-se ao aumento da esperança média de vida, 

com consequente crescimento da percentagem de população idosa e, ao facto de o 

aumento da natalidade verificado não ter conseguido compensar o declínio da 

percentagem de jovens na população. 

Ao processo do envelhecimento da população, associa-se, ainda, um crescente 

aumento de população com deficiência. Segundo os Censos de 2001 o número de 

pessoas com deficiência recenseadas em 12 de Março de 2001 cifrou-se em 634 408, 

das quais 333 911 eram homens e 300 497 eram mulheres, representando 6,1% da 

população residente (6,7% da população masculina e 5,6% da feminina). 

Esta dinâmica demográfica indica um acréscimo das necessidades ao nível das 

questões relacionadas com a Acessibilidade, e Mobilidade para Todos, constatadas na 

aprovação de diversa legislação à escala nacional e europeia, no sentido da promoção de 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Um dos instrumentos que surgiram nesta conjuntura são os Planos de Promoção 

de Acessibilidade, os quais se centram, não só intra-edifícios mas também no espaço 

público. Este último será o objeto e escala de estudo que se pretende desenvolver com 

esta dissertação para a obtenção de grau de Mestre em Sistemas de Informação 

Geográfica e Ordenamento do Território. 

A emergência e a urgência da intervenção ao nível da acessibilidade 

social/inclusiva que não esqueça partes da população, muitas vezes considerada 
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minoritária, inspirou a escolha deste tema. Atualmente, tendo em conta que é a área 

sobre a qual o autor exerce a sua atividade profissional, conta a experiência do trabalho 

de campo já realizado para discutir metodologias mais expeditas e mais rigorosas do 

ponto de vista prático, aqui com incorporação das mais-valias proporcionadas pelas 

tendências dos Sistemas de Informação Geográfica. 

Aliás, este trabalho foi realizado exclusivamente com Sistemas de informação 

Geográfica Open-Source, opção que se relaciona diretamente com a escolha do tema da 

dissertação, ao eleger ferramentas de trabalho também elas acessíveis a todos. 

Especificando, a abordagem à Acessibilidade para Todos, suscita questões de inclusão 

social, ou seja, a utilização de software Open-Source é também uma forma de combate à 

exclusão social ou à info-exclusão uma vez que está acessível a todos a custo zero, e a 

partir de qualquer localização. 

O software Open-Source ou Free Software, refere-se, de acordo com a Free 

Software Foundation (1984) a quatro tipos de liberdade que os utilizadores do software 

devem ter: 

a) Liberdade de executar para qualquer uso; 

b) Liberdade de estudar o funcionamento e adaptá-lo às suas necessidades; 

c) Liberdade de redistribuir cópias; 

d) Liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas, de 

modo que todos se beneficiem das melhorias. 

 

Não se trata de uma questão de preço mas sim de liberdade e, por esta razão, o 

software Open-Source pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído 

sem restrição.  

Muitas vezes é confundido com freeware o que é errado, uma vez que, apesar de 

permitir o uso gratuito, tal como o software Open-Source, não admite a modificação, já 

que o código-fonte não é disponibilizado. 

A forma usual de distribuição de um software Open-Source baseia-se na 

disponibilização do seu código-fonte e no acompanhamento de uma licença de software 

livre, como por exemplo, a General Public Licence1 (GPL). 

                                                                 
1
 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  
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Apesar de tudo, a comercialização do software não depende da licença usada: há 

muitas empresas que vendem software Open-Source e oferecem serviços baseados em 

software Open-Source – software Livre, em português2-. 

A livre troca de conhecimentos e de pensamentos que podem ser encontrados no 

campo científico ou nas universidades coloca a exploração destas tecnologias como um 

desafio incontornável à elaboração deste trabalho. 

Na atual conjuntura económica, a aposta em sistemas abertos, sem custos ao 

nível de aquisição de licenças, pode ser uma forma de potenciar a competitividade das 

empresas. Aliás, foi neste sentido que o sistema implementado na ProAsolutions 

Portugal, na qual o autor exerce a atividade profissional, é exclusivamente livre. 

O software Livre utilizado ao longo deste trabalho é o PostgreSQL, PostGIS, 

PgRouting, QuantumGIS, MapServer, PMapper, e OpenLayers. 

 

1.2 Pergunta de partida, objetivos e estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo a problemática da 

acessibilidade pedonal na via pública. Por via pública consideram-se os espaços de 

domínio e uso público destinados a possibilitar o movimento dos peões, dos veículos 

privados, dos meios de transporte coletivo, dos veículos de prestação de serviços e dos 

veículos de transporte de mercadorias permitidos nas áreas urbanas, assim como os 

espaços de permanência de peões e de estacionamento de veículos, (UBIERNA, 2005). 

A pergunta de partida que orienta os trabalhos que aqui se desenvolveram 

questiona se os Sistemas de Informação Geográfica Livres podem servir de suporte à 

observação e intervenção no âmbito da Acessibilidade para Todos. 

 Pretende-se, portanto, que que este trabalho seja capaz de desenvolver uma 

metodologia eficaz para a monitorização do grau de acessibilidade do território, 

recorrendo exclusivamente a Sistemas de Informação Geográfica Livres (SIGL). 

Os objetivos são os seguintes: 

a) Perceber o significado e abrangência do conceito Universal Design; 

b) Identificar situações físicas no espaço público que sejam desfavoráveis e 

constituem um obstáculo ou barreira para os seus utilizadores; 

c) Realizar um ensaio metodológico a partir de um concelho português; 

                                                                 
2
 A partir deste momento o termo util izado será sempre software l ivre; 
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d) Elaborar uma metodologia que permita uma análise criteriosa dos graus de 

acessibilidade do espaço público; 

e) Desenvolver uma ferramenta de cálculo de percursos acessíveis para os 

utilizadores que, ao mesmo tempo, seja adaptável às necessidades ou, simplesmente, às 

preferências de cada um; 

f) Demonstrar que os SIGL são capazes de responder as necessidades de 

monitorização da acessibilidade pedonal no espaço público; 

 

 

Em concreto, tentando responder aos desafios esboçados, o trabalho organiza-se 

em oito capítulos. No primeiro capítulo, a Introdução, contextualiza e passa em revista a 

temática que será abordada. Além de uma introdução geral ao tema, justifica-se a opção 

tomada, descreve-se a metodologia e a estrutura seguida e, por fim, é realizado um 

enquadramento geográfico da área de estudo. 

No segundo capítulo, Universal Design – Conceitos e Aplicações, discutem-se 

conceitos utilizados em vários países, não só da Europa mas de todo o mundo. Desta 

forma, este capítulo permitirá a compreensão do que se trata realmente o Universal 

Design e as diferenças entre outros conceitos comumente usados. 

O terceiro capítulo incidirá sobre uma discussão dos diferentes indicadores 

utilizados quando pretendemos monitorizar a acessibilidade pedonal no espaço público. 

O objetivo é a determinação de um conjunto de indicadores fundamentais para a 

elaboração dos Planos de Acessibilidade para Todos do espaço público. 

Relativamente ao quarto capítulo -  O caso de Portugal - é dedicado à aplicação 

dos princípios do Universal Design e à evolução da legislação sobre Acessibilidade 

para Todos no nosso país. 

Concluída a discussão teórica do tema e o respetivo enquadramento legal em 

Portugal, o trabalho debruçar-se-á, no quinto capítulo, sobre o desenvolvimento do 

modelo de dados necessário para a monitorização da acessibilidade no espaço público, 

dividindo-se em três partes distintas: Modelo Conceptual, Modelo Lógico e Modelo 

Físico. 

No primeiro, serão demonstrados os detalhes do modelo conceptual. O segundo, 

tratará da conversão do modelo conceptual para o modelo lógico e do conjunto de 
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procedimentos utilizados. Na terceira parte, modelo físico, será exposta a 

implementação de toda a estrutura de dados com o PostgreSQL e o PostGIS. 

No sexto capítulo - Interpretação da base de dados de Acessibilidade para 

Todos - faz-se a descrição metodológica do uso da mesma pelo Desktop GIS Quantum 

GIS, para a elaboração de WEBSIG por forma a disponibilizar a informação à população 

e ainda para o desenvolvimento de uma aplicação online que permita aos utilizadores 

determinarem os seus próprios percursos acessíveis. 

No penúltimo capítulo - Aplicação para a Gestão do Território - será realizado o 

ensaio metodológico. Quer isto dizer que, serão demonstrados exemplos concretos, 

analisados isoladamente alguns indicadores identificados no terceiro capítulo e ainda 

elaborados Graus de acessibilidade que permitirão um diagnóstico geral da área de 

estudo. 

Por fim, a Conclusão, incidirá na discussão dos resultados e conclusões aferidas 

ao longo deste trabalho.  

No que diz respeito à área de estudo deste trabalho, corresponde à área de 

intervenção do Plano de Soluções Integradas de Acessibilidade Para Todos do 

Município de Pinhel (Figura 1). 

O concelho de Pinhel insere-se na Zona Centro (NUT II), sub-região Beira 

Interior Norte (NUT III), no distrito da Guarda. Com 482 Km2 de superfície, divide-se 

em vinte e sete freguesias que perfazem um total de 9615 habitantes (segundo os 

Censos de 2011).  

Os seus concelhos limítrofes são Vila Nova de Foz Côa a Norte, Figueira de 

Castelo Rodrigo a Nordeste, Almeida a Leste, Guarda a Sul, e Mêda, Trancoso e 

Celorico da Beira a Oeste. 

Como é possível ver, a área de estudo corresponde ao principal aglomerado 

urbano da freguesia de Pinhel que é sede de concelho. 

Em suma, todos os dados utilizados ao longo desta dissertação são fruto de 

exaustivos levantamentos de campo realizados pela ProAsolutions Portugal ao longo 

do ano de 2011. Aliás, o trabalho desenvolvido nesta dissertação é utilizado na 

empresa. 

O motivo pelo qual área de estudo deste trabalho incidiu sobre Pinhel está 

relacionado com o facto de ser o primeiro Município acompanhado pelo autor desde as 
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primeiras abordagens e levantamentos até à efetiva implementação do Plano de 

Soluções Integradas de Acessibilidade para Todos (SIAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Enquadramento geográfico da área de estudo 
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2. “Universal Design” – Conceitos e Aplicações 

 

Universal Design tem como princípio tornar todo o tipo de produtos ou edifícios 

acessíveis para o maior número possível de pessoas. Trata-se de mudar atitudes, 

enfatizando a democracia, equidade e cidadania. É mais um processo do que um 

resultado definitivo (IWARSSOM e STAHL, 2003). Esta filosofia deve aplicar-se por 

isso, não só ao urbanismo, como a todo o tipo de produtos e plataformas, como por 

exemplo, à World Wide Web, às telecomunicações, aos transportes coletivos, ao ensino, 

ao mobiliário urbano, entre outros. 

Existem vários termos considerados semelhantes como, por exemplo, Inclusive 

Design, Universal Design, Acessible Design, Barrier-Free Design e Life-span Design. 

Uns são mais usados do que outros, especialmente de um país para o outro, sendo que 

existem diferenças entre alguns.  

Na Europa, o termo mais usado é Design for All. Já nos Estados Unidos da 

América (EUA), é mais comumente usada a designação Universal Design. Aliás, foi nos 

EUA que se mencionou, pela primeira vez, este tipo de conceitos e, só mais tarde, foram 

adotados no Velho Continente. Por outras palavras, no início do século XX a população 

idosa ou com algum tipo de deficiência constituía uma verdadeira minoria. A esperança 

média de vida era apenas de 47 anos e as pessoas que sofressem lesões graves tinham 

menos hipóteses de sobreviver. Atualmente, o cenário é outro porque as pessoas vivem 

até mais tarde. A esperança média de vida aumentou significativamente até aos 76 anos 

devido a melhores condições de vida, como por exemplo, os progressos na medicina e 

no saneamento, que eliminaram muitas doenças infeciosas (OSTROFF, 2005). 

Além disso, existem mais pessoas a viver com algum tipo de deficiência. As 

duas Guerras Mundiais ocasionaram um grande número de população com deficiências, 

e os antibióticos permitiram às pessoas sobreviver a acidentes, outrora fatais. Estas 

mudanças demográficas resultaram numa população envelhecida e mais incapacitada, 

sendo que a tendência é que este cenário continue pelo menos nos anos vindouros. As 

limitações impostas por produtos e ambientes desenhados sem qualquer tipo de atenção 

às necessidades ou direitos de todos os cidadãos são significantes mas não reconhecidas 

(STORY, MUELLER e MACE, 1998). 

Nos EUA a consciencialização para esta problemática cresceu com base em três 

pilares distintos, nomeadamente: a criação de legislação alimentada pelos movimentos 
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dos direitos das pessoas com deficiência, o processo de barrier-free design to universal 

design, e os avanços na engenharia de reabilitação e tecnologia assistida (WOLFGANG 

e KORYDON, 2001). 

No que diz respeito à legislação, o INSTITUTE FOR HUMAN CENTERED 

DESIGN (2010) destaca, por ordem cronológica, os seguintes documentos: 

 

 The Architectural Barriers Act of 1968 

A Lei das barreiras arquitetónicas de 1968 determinou a remoção do que foi 

percebido como o maior obstáculo ao emprego para as pessoas com deficiência: o 

projeto físico dos edifícios e das instalações do trabalho. A Lei exigiu que todos os 

edifícios concebidos, construídos, alterados, ou alugados com recursos federais deviam 

ser acessíveis. 

 

 Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

A Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 foi a primeira lei civil para pessoas 

com deficiência. Esta lei tornou ilegal a discriminação com base na deficiência e foi 

aplicada ao governo federal, universidades públicas, aos empreiteiros, e quaisquer 

outras instituições ou atividades que recebam fundos federais. A promulgação da 

regulamentação foi inicialmente paralisada pelo Departamento de Saúde dos EUA, 

Educação e Bem-Estar. Em protesto, os defensores dos direitos dos deficientes 

realizaram inúmeras manifestações e como resultado, os regulamentos foram finalmente 

emitidos em 1977.  

 

 The Education for Handicapped Children Act of 1975 

O ato para a Educação das Crianças Deficientes de 1975 promoveu a garantia de 

um ensino gratuito e apropriado para todas as crianças com deficiência. Esta lei teve um 

efeito sobre os programas educacionais, bem como sobre as instalações em que foram 

realizados. 

 

 The Fair Housing Amendments Act of 1988 

Expandiu a cobertura do Architectural Barriers Act of 1968 para incluir as famílias 

com pessoas com deficiência. A lei exigia unidades acessíveis a serem criadas em todas 
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as habitações multifamiliares novas com quatro ou mais unidades, tanto públicas como 

privadas, e não apenas para aqueles que receberam recursos federais.  

 

 The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) 

Despertou ampla sensibilização do público para os direitos civis da população 

com deficiência. A discriminação no emprego, no acesso aos locais públicos, nos 

serviços, nos transportes públicos e nas telecomunicações tornaram-se, a partir daqui, 

proibidos por lei. As barreiras físicas que impedem o acesso passaram a dever ser 

removidas onde quer que existam. 

A ADA teve um mandato uniforme em todo o país garantindo a acessibilidade, 

independentemente das vontades locais.  

 

 The Telecommunications Act of 1996 

Mandatou que os serviços e equipamentos de telecomunicações devem ser 

projetados, desenvolvidos e fabricados para serem acessíveis e utilizáveis por pessoas 

com deficiência. Aplicou-se a todos os tipos de dispositivos de telecomunicações e 

serviços, desde telefones até a programação televisiva e computadores. 

 

Relativamente ao processo denominado de Barrier-free Design to Universal 

Design consistiu no facto de cedo, os defensores do Barrier-Free Design reconhecerem 

o poder legal, económico e social de um conceito que abordou as necessidades comuns 

das pessoas com e sem deficiência. Por isso, quando os arquitetos começaram a lutar 

contra a implementação de padrões, ficou evidente a segregação dos recursos acessíveis 

considerados "especiais", mais caros, e geralmente feios. Tornou-se também claro 

que muitas das mudanças físicas necessárias para acomodar pessoas com deficiência 

realmente beneficiavam toda a população. O reconhecimento que 

muitas características poderiam ser comumente prestadas e, portanto, menos 

caras, sem rótulos e atraentes, e até mesmo negociáveis, lançou a fundação para o 

movimento do Universal Design (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Por fim, relativamente à Engenharia de Reabilitação e tecnologia assistida os 

mesmos autores destacaram que surgiu em meados do século XX. Os esforços para 

melhorar as próteses e ortoses foram intensificados com o retorno de milhares de 

veteranos com deficiência da Segunda Guerra Mundial em 1940. Durante a década de 
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1950, a pesquisa em centros patrocinados pela Administração de Veteranos e outras 

organizações federais foram estabelecidas para lidar com outros problemas tecnológicos 

de reabilitação, incluindo a comunicação, mobilidade e transporte. Os Centros de 

engenharia de reabilitação expandiram-se assim durante a 1960 e 1970. A engenharia da 

Reabilitação tornou-se numa especialidade que aplicou cientificamente princípios e 

metodologias de engenharia para estes problemas. O rótulo, “tecnologia assistida”, foi 

aplicado a dispositivos para uso pessoal criados especificamente para melhorar as 

capacidades físicas, sensoriais e cognitivas de pessoas com deficiência e ajudá-los 

funcionar de forma mais independente em ambientes alheios às suas necessidades 

(WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Foi nesta conjuntura que surgiu o conceito de Universal Design. Ron Mace, em 

1985, nos Estados Unidos da América, foi o primeiro a usar este termo definindo-o 

como “...an approach to design that incorporates products as well buildings features 

wich, to the greatest extend possible, can be used by everyone”.3 

Mais tarde, em 1990, MULLICK e STEINFELD destacaram que o que separa 

Universal Design da maior parte da terminologia é o facto de este se focar na inclusão 

social. Esta distinção remete-nos assim para a expressão Separate is not Equal, 

popularizada por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça dos EUA. Esta 

deliberação, ocorrida em 1954, marcou um ponto de viragem na história das relações 

raciais nos Estados Unidos da América, ao estipular sanções constitucionais para a 

segregação por raça, promovendo a igualde de oportunidades na educação. Aliás, este 

acontecimento é considerado um dos acontecimentos mais relevantes para o surgimento 

de políticas e movimentos que promovam o respeito por todos os utilizadores. 

Funcionou como um forte golpe contra a segregação e práticas apelidadas nos EUA, 

como Back to the Bus, segundo o NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY 

(2010). 

Infelizmente, o termo Universal Design é também usado muitas vezes de forma 

inapropriada, como um sinónimo de moda para a conformidade com os Americans with 

Disabilities Act Standards for Acessible Design. São visíveis os problemas criados por 

esta confusão, especialmente em novos projetos. Rampas adicionadas em novas 

construções são um bom exemplo, uma vez que não teriam sido necessárias se os 

                                                                 
3
 Iwarsson S. and Stahl A. in “Accessibility, usability and universal design – positioning and definition of 

concepts describing person-environment relationships”, (2002), pág.57; 
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arquitetos tivessem considerado as necessidades de todos os usuários como 

fundamentais nos estágios iniciais do processo de desenho e projeção, ao invés de um 

requisito técnico para ser adicionado no final de um processo de design (OSTROFF, 

2005). 

Talvez este tipo de equívocos seja resultado de boas intenções mas não deixam 

de inibir o propósito principal do Universal Design. As normas mínimas são uma parte 

importante, mas não a sua definição. 

Em 1997, o CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN publicou sete princípios para 

o Universal Design: 

 

1. Uso equitativo: Fornecer os mesmos meios de utilização para 

todos os usuários evitando segregar ou estigmatizar qualquer 

usuário; 

2. Uso Flexível: O design deve adaptar-se a um vasto conjunto de 

preferências e habilidades individuais. 

3.  Uso simples e intuitivo: O design deve ser de fácil compreensão, 

independentemente da experiência do usuário, conhecimento, 

habilidades de linguagem, ou nível de concentração corrente; 

4. Uso com informação percetível: Uso de diferentes modos 

(pictórica, verbal, táctil) para apresentação de informações 

essenciais. Fornecer contraste adequado entre as informações 

essenciais e os seus arredores; 

5. Uso com tolerância ao erro: O design deve minimizar eventuais 

perigos e as consequências adversas de ações acidentais ou não 

intencionais; 

6. Uso com baixo esforço físico: Os elementos desenhados no 

contexto urbano devem ser usados com o mínimo de fadiga possível; 

7. Uso com espaços ergonómicos: Os elementos desenhados no 

contexto urbano devem contemplar um uso eficiente e confortável, 

com o mínimo de fatiga. 

 

Estes princípios, desenvolvidos por um grupo de especialistas, funcionaram 

como um mecanismo de introdução, incentivando a criação de novas diretrizes que 
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estendam a utilidade e aplicabilidade dos mesmos. O impacto dos sete princípios foi 

significativo uma vez que estes foram traduzidos para onze línguas diferentes por 

colaboradores oriundos de França, Alemanha, Indonésia, Japão, Itália, Coreia, Holanda, 

Noruega, Portugal, Espanha e Suécia (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Os mesmos autores destacaram também que o Japão foi um dos primeiros países 

a persuadir com sucesso o público geral a aceitar o conceito de Universal Design nas 

habitações e muito provavelmente a única nação a usar incentivos económicos em vez 

de obrigações legais. O marco mais importante no surgimento do Universal Design 

neste país está associado a um contexto económico e social favorável, ou seja, desde 

1977 que em resposta à população idosa o governo e as empresas viram este tipo de 

desafios como grandes oportunidades. A construção de habitações, o desenho de 

produtos e outros tipos de serviços tinham de ser repensados, surgindo assim um novo 

tipo de negócio que abarcava esta ideologia. Quando os edifícios começaram a ser 

construídos de forma acessível, as pessoas entenderam que os transportes coletivos 

deviam seguir o mesmo caminho o que fez com que o Ministro dos Transportes, lança-

se a Lei dos Transportes Públicos Acessíveis, corria o ano de 2000. Mais tarde, em 2006 

a Lei dos Transportes Públicos Acessíveis e a Lei dos Edifícios Acessíveis foram 

combinadas na Lei do Ambiente Construído Acessível e que cobre praticamente todos 

os edifícios e lugares.  

Relativamente à demanda pela acessibilidade em Espanha, resultou da 

progressão social iniciada durante o regime ditatorial de Franco com as progressivas 

reinvenções da população deficiente, muitas vezes vítimas da Guerra Civil. Um dos 

exemplos mais significativos ocorreu em 1974, num movimento de repercussões 

sociais, chamado de Rebelión de los Cojos, que exigiu transporte adaptado e ruas e 

edifícios acessíveis. Quando a democracia foi restaurada, o país começou a emergir 

deste quadro político, social e politicamente indesejável, sendo que as pessoas com 

deficiência continuaram a luta pelos seus direitos, leis e regulamentos. As 

reivindicações contínuas culminaram na elaboração, em 1978, de um Decreto-Lei que 

visava a remoção de barreiras arquitetónicas na via pública. Os artigos deste decreto 

regulamentaram a remoção de obstáculos ou barreiras arquitetónicas que causavam 

dificuldades de transporte na via pública. Nesse mesmo ano, o Presidente de Barcelona 

reuniu-se com representantes de organizações de deficientes com a intenção de criar um 

conselho que iria estudar e procurar soluções para os diferentes aspetos dos problemas 
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das pessoas com deficiência na cidade de Barcelona. Assim, a partir da década de 1980, 

o Institut Municipal Persones De amb Disminució de Barcelona (IMDB) promoveu 

atividades voltadas para pessoas com deficiência física, psicológica e sensorial, bem 

como pessoas que sofrem de doenças mentais, supervisionando a sua integração social, 

desenvolvimento pessoal e melhoria em termos de qualidade de vida. (ARAGALL, 

2003) 

Foi neste contexto que a "Lei de Integração Social para Pessoas com 

Deficiência" foi aprovada em Abril de 1982.4  

Mais tarde, o Parlamento da Catalunha, em Novembro de 1991, aprova por 

unanimidade a Lei de Promoção da Acessibilidade e Remoção de Barreiras 

Arquitetónicas, na qual estão definidas as obrigações, por parte do município, de 

constituir Comissões Municipais de Acessibilidade, criar normas que constituíram o 

Código de Acessibilidade da Catalunha, e ainda elaborar um Plano de Acessibilidade, 

com um intervalo de tempo definido. 5 

Os princípios que orientaram a realização e o desenvolvimento do Plano foram, 

segundo ARAGALL (2003), os seguintes: 

• A qualidade de vida de toda a população; 

• Autonomia de todos os cidadãos, independentemente da sua idade, cultura, 

capacidades físicas, psicológicas ou sensoriais; 

• Acessibilidade como um elemento de base em todos os novos projetos, e não 

apenas um agregado extra ou complemento ao projeto inicial; 

• A participação dos cidadãos na conceção da cidade; 

• A Informação do cidadão antes e durante o processo da intervenção. 

• Uma relação correta entre: pessoa e ambiente, estética e funcionalidade, 

veículos e pedestres, diversidade e igualdade de oportunidades e consumo e 

sustentabilidade. 

O Plano de Acessibilidade visava tornar a cidade de Barcelona 

totalmente acessível até o ano de 2006. Pretendia-se portanto uma City For All. Para tal 

                                                                 
4
 Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos; 

5
 Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de Promoció de L'accessibilitat i  de Supressió de Barreres 

Arquitectòniques ; 
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foram definidos os campos de intervenção, nomeadamente, via pública, edifícios, 

transporte público e parques, jardins e praias (ARAGALL, 2003). 

O IMDB começou também a oferecer um serviço de assessoria nas áreas de 

assistência técnica já que além da integração social e Laboral das pessoas com 

deficiência, era necessário promover a integração deste grupo na sociedade, 

promovendo a criação de ruas e edifícios acessíveis (ARAGALL, 2003). 

Na década de 1990 começou a ser comum a participação ativa da Câmara 

Municipal de Barcelona em novos projetos urbanos, supervisionando projetos de 

construção de infraestruturas e promovendo um programa de treinamento e 

conscientização entre os arquitetos. 

Como prova do seu envolvimento em projetos urbanos, o IMDB assinou um 

acordo com o Colégio de Arquitetos com o objetivo de elaborar um ponto de referência 

que facilite a análise da acessibilidade em projetos arquitetónicos e, em 1991, 

aproximadamente 150 arquitetos de Barcelona participaram uma reunião que teve como 

objetivo explicar a importância de construir uma cidade sem barreiras. (ARAGALL, 

2003) 

Naquela época, o arquiteto Rafael de Cáceres e a sua equipa, projetaram a 

Rambla Catalunya, com o Kerb 120, (rebaixamento 120), que foi o primeiro elemento 

urbanístico concebido com um consenso total de pessoas com deficiência, projetado 

para o uso de todos, e não apenas para usuários de cadeiras de rodas (ZURITA, 2001). 

Para que a igualdade de oportunidades seja uma realidade, é necessário que 

todos possam aceder facilmente, com a máxima independência, às diversas atividades e 

serviços que a cidade tem para oferecer: cultura, transporte, entretenimento, educação, 

atividades desportivas, comerciais, serviços aos cidadãos, negócios, tecnologia, entre 

outros. Desta forma, o conceito de pessoas com deficiência continuou a ser substituído 

por pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com problemas de interação com o 

ambiente pois, além de pessoas com incapacidade permanente, estes dois últimos 

conceitos levam em considerarão problemas temporários que alguns de nós 

experimentamos num determinado momento de nossa vida, seja por gravidez, um braço 

fraturado, alergias, idade, frio, isto é, qualquer que seja a mudança física, psicológica ou 

sensorial que pode ter repercussões sobre a nossa relação com o ambiente (ARAGALL, 

2003). 
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Foi neste contexto que surgiu o conceito de Design For All, semelhante a 

Universal Design, e que deve assegurar a integração de pessoas de diferentes 

culturas, línguas e costumes (novos cidadãos ou turistas) e, portanto, é essencial 

fornecer os espaços com os elementos ou mecanismos necessários para uma 

coexistência harmoniosa entre todos os cidadãos (ARAGALL, 2003). 

Segundo a Fundação Design For All (2005), sediada em Barcelona, o Design 

For All define-se como soluções de design para que todas as pessoas, 

independentemente da idade, género, as capacidades físicas, psíquicas e sensoriais ou 

background cultural, possam utilizar os espaços, produtos e serviços da sua envolvente 

e, ao mesmo tempo, participar na construção da nossa sociedade. 

O Design for All é um conceito europeu, desenvolvido na década de 1990, que 

reconhece que “inclusão” é igual a “Acessibilidade” e aplica-se a serviços sociais, 

culturais, intelectuais e condições ambientais. Em alguns países o conceito de 

acessibilidade ainda se destina a “igualdade de oportunidades para as pessoas com 

limitações á atividade”, mas a interpretação do Design for All visa permitir a todos os 

cidadãos que tenham a igualdade de oportunidades para participar em todos os aspetos 

da sociedade. Baseia-se no princípio de inclusão dos “utilizadores finais” em todas as 

fases do processo de conceção e design, respondendo assim à diversidade humana 

(ARAGALL, NEUMANN e SAGRAMOLA, 2008). 

A preparação dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 1992 que se realizaram 

em Barcelona, refere ARAGALL (2003), constituiu-se também um impulso definitivo 

para a acessibilidade na cidade, já que pela primeira vez na história, uma infraestrutura 

urbana foi capaz de acomodar todos os atletas e visitantes. 

Outro passo significativo neste campo foi a constituição, em Março de 1992, do 

Grupo de Trabalho para a Melhoria da Acessibilidade, (Grup de Treball por a la Milora 

de l'Accessibilitat) que tinha como objetivo promover e supervisionar a aplicação da lei 

(ARAGALL, 2003). 

Em 1994, o Conselho Provincial de Barcelona, juntamente com o IMDB, tomou 

a iniciativa de criar o Consórcio de Recursos i Documentació por um 'l Autonomia 

pessoal (CRID). Com a constituição do CRID, pretendia-se, segundo o mesmo autor, 

alcançar dois objetivos principais: 
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1. Generalizar e oferecer outros municípios a experiência adquirida pela cidade 

de Barcelona em matéria de acessibilidade; 

2. Introduzir o conceito de Design for All, ou seja, quando se pensa em 

acessibilidade, a pessoa está considerando toda a população, e não apenas as pessoas 

com deficiência. O objetivo da CRID, nessa altura, foi o de melhorar a qualidade de 

vida de todos através da intervenção sobre o ambiente. 

 

Em 1995, realizou-se o Congresso Europeu "A Cidade e as Pessoas com 

Deficiência", na cidade de Barcelona, que se viu desta forma envolvida na 

acessibilidade a nível europeu (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1995). 

Em suma, a evolução em relação à acessibilidade na cidade de Barcelona, foi 

possível graças à colaboração estreita entre os políticos, os técnicos e os cidadãos e, ao 

mesmo tempo, à vontade de coordenação de todos os agentes envolvidos na 

programação de todas intervenções. 

 Barcelona foi, desta forma, a primeira cidade no mundo a aplicar o critério de 

eficiência na acessibilidade e cidades como Helsínquia e Estocolmo seguiram este 

exemplo para se inspirarem na criação do seu próprio plano de ação. (ARAGALL, 

2003) 

Por outro lado, as visitas constantes de especialistas em acessibilidade da 

Europa, Estados Unidos e Japão têm favorecido a propagação da experiência de 

Barcelona, entre outros países e continentes (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Na Noruega, o governo começou em 1997, a iniciar esforços para desenvolver 

um planeamento mais integrado e compreensivo na acessibilidade. 

Ainda segundo WOLFGANG e KORYDON (2001), para procurar possíveis 

obstáculos e maneiras de melhorar os resultados neste processo foi pedido aos 

planeadores e organizações para expressarem a sua opinião. Ficou então evidente que 

existia, por parte dos planeadores, uma resposta positiva sobre a inclusão da 

acessibilidade, no entanto, os mesmos consideravam a acessibilidade como uma questão 

de pormenores, e não uma questão para os grandes planos. Quando questionados sobre o 

que precisavam para a inclusão do Universal Design nos grandes planos, simplesmente 

rejeitavam a ideia de produzir mais diretrizes apontando que os primeiros requerimentos 

para fazerem um trabalho melhor com a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condiciona seria o melhoramento das ferramentas de planeamento. Sugeriram que, tanto 
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aos planeadores, como aos representantes das organizações, deveriam ser dadas 

oportunidades de melhorar as suas qualificações através de seminários ou nas 

universidades. Eram preferíveis ferramentas com informação precisa do Universal 

Design, como referências para os fatores mais importantes, destacando o facto de que, 

as autoridades deviam ser mais precisas na descrição das políticas, diretrizes e soluções, 

dando exemplos de boas práticas.  

Com base na avaliação de projetos-piloto anteriores (que tiveram o objetivo de 

introduzir o pensamento do Universal Design e da acessibilidade no planeamento da 

época), os organismos foram, segundo os mesmos autores, instados a darem prioridade 

aos temas que eles sentissem mais importantes. Mais tarde, estes aspetos foram 

cuidadosamente considerados para tornar a acessibilidade uma questão-chave no 

planeamento do programa de quatro anos lançado pelo governo norueguês em 1998.6  

Usando as leis existentes, as resoluções pertinentes dos políticos, e os resultados 

disponíveis das pesquisas e projetos-piloto, foi lançada, no final de 1999, a diretiva 

"Acessibilidade para Todos" , baseada no pensamento do Universal Design. 5 

 As principais questões foram as seguintes: o objetivo do Universal Design deve 

ser incluído no Plano Diretor Municipal e Planos de Apoio, a participação cívica deve 

começar com o diálogo nas fases iniciais dos processos de planeamento, e as 

autoridades de alto nível podem parar de planos que não cumprem estes requisitos 

(WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Além dessas instruções formais e políticas para o processo de planeamento, a 

diretiva define acessibilidade num contexto amplo, abrangendo as políticas nacionais e 

regulamentos para o uso da terra, construção de estradas, desenho da cidade, poluição e 

controle de ruído. Em todos estes aspetos, a acessibilidade em linha com o Universal 

Design foi apresentado com um foco sobre os requisitos técnicos relativos às pessoas 

com mobilidade condicionada (GINNERUP, 2009). 

Em Março de 2005, os ministérios do Ambiente e do Trabalho e Inclusão Social 

inquiridos todos os municípios do país se tinham interesse em tornarem-se na segunda 

geração de municípios piloto para o Universal Design. Trinta e seis concorreram, sendo 

que 17 foram selecionados. Estes últimos receberam assim, a partir de 2006, apoio 

financeiro, a fim de executarem o trabalho de desenvolvimento. Segundo o mesmo 

autor, a visão, ("The Pilot municipality programme for Universal Design creates local 
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 The Ministry of the Environment - Department for Regional Planning (1999); 
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communities with good accessibility, equality, participation and freedom of choice for 

everybody"), e os seguintes objectivos foram acordados: 

 

A) Sensibilizar e conseguir resultados em toda a organização municipal e em todas 

as atividades do município. 

 

B) Contribuir para medidas na comunidade local por meio da cooperação com o 

comércio e indústria, bem como com outros participantes, tanto privados como 

públicos. 

 

C) Garantir que as soluções físicas levam em consideração a boa acessibilidade, 

segurança, qualidade ambiental e estética. 

 

D)  Continuar a desenvolver objetivos orientados para cooperação com o conselho 

municipal para pessoas com deficiência e grupos de usuários relevantes. 

 

E) Contribuir para aumentar a competência de todos aqueles que são responsáveis 

pelo planeamento, implementação e operação. 

 

F)  Servir de modelo e incentivar outros municípios a aumentarem os seus esforços 

na direção do Universal Design. 

 

G) Oferecer sugestões e ser um parceiro de diálogo no esforço nacional do 

Universal Design. 

 

As experiências dos 17 municípios foram resumidas no relatório de T-1472: 

"Universal Design como uma estratégia municipal", sendo destacado pelos mesmos 

resultados significativos quanto aos sete objetivos estabelecidos para o trabalho.7 

Em 2007, o Ministério do Ambiente lançou também uma serie de debates que 

culminaram no relatório temático: Universal Design, Clarification of the concept.6 

Desde que a segunda geração do programa de municípios piloto, que terminou 

em 2008, novos objetivos emergiram. Foram lançados o The Planning and Building 
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 The Norwegian Society, (2011); 
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Act8, Discrimination and Acessibility Act9 e, por último, um novo programa de ação 

governamental denominado Norway Universally Designed by 20259. Neste último, 

operacional desde 2009, o Universal Design adquiriu um papel central no preâmbulo, 

tornando-se um requisito obrigatório para o planeamento regional e municipal e, ao 

mesmo tempo, para a construção. 

Apesar de tudo, a implementação do Universal Design, na legislação 

norueguesa, revelou algumas áreas problemáticas que requeriam cuidado na descrição e 

utilização do conceito. Isto tornou-se especialmente evidente no desenvolvimento dos 

Planning Act, Building Act, e Discrimination and Acessibility Act, uma vez que, numa 

escala maior, a legislação relativa à construção e à discriminação precisa de determinar 

quais os requisitos mínimos para que as autoridades sejam capazes de determinar se 

uma lei ou um regulamento tem sido cumprido. Além disso, pode haver a necessidade 

de normas detalhadas. O mesmo conceito deve, por isso, ser tanto normativo quanto 

prático do ponto de vista jurídico (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Opiniões de diferentes fontes foram obtidas, por exemplo, do Centro de 

Universal Design na Carolina do Norte, sendo que a conclusão que emergiu dessa 

discussão foi que o Universal Design é usado com duas definições ligeiramente 

diferentes: uma é uma definição normativa aberta para o planeamento, e a outra é mais 

limitada (CHRISTOPHERSEN, 2002). 

Como a grande maioria dos países industrializados, a Alemanha enfrentou as 

consequências de uma população cada vez envelhecida, sendo que se a tendência atual 

se mantiver estima-se que em 2050 a percentagem de população com mais de 60 anos 

atingirá os 40%. As mudanças demográficas podem provocar consequências severas na 

sociedade e na economia. Afeta o planeamento e a construção de edifícios e 

infraestruturas, o design de produtos, informação, entre outros (WOLFGANG e 

KORYDON, 2001). 

Em 1970, já se viam aproximações similares ao Universal Design, nas regiões 

alemãs. O conceito usado era “Social Design”, e foi defendido pelo Instituto do Design 

Social (IDS) fundado em 1975. A missão deste instituto era o melhoramento das 

condições de vida das pessoas através de mudanças concretas em todas as áreas de 

                                                                 
8
 The Ministry of the Environment and the Ministry of Local Government and Regional Development, 

(2011); 

9
 Media LT, (2011); 
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planeamento e design de produtos, objetos e espaços de trabalho. No coração dos 

esforços encontra-se a pessoa, que espera que os seus desejos, necessidades e 

potencialidades sejam tidas em conta. Basicamente o ISD estava envolvido em duas 

áreas: Barrrier-Free-Design e Design de espaços de trabalho e equipamento. Assim 

sendo, desde 1975 numerosos projetos foram realizados nestas áreas, sendo que o 

conceito de Design Social esteve representado já em 1970 no Internacional Design 

Center Berlim (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Paralelamente ao Universal Design – ambos os termos são teoricamente e na 

prática similares- o Design For All também começou a ser aplicado na Alemanha. Os 

dois conceitos são orientadores para as pessoas com diversas necessidades, desejos, 

habilidades e visam fazer o ambiente acessível para todos. A premissa inicial é que as 

pessoas, independentemente das suas capacidades individuais, idade, género, bases 

culturais, devem ser capazes de participar equitativamente na sociedade (WOLFGANG 

e KORYDON, 2001). 

Ainda segundo os mesmos autores, os objetivos do Design For All definem que 

todos os produtos e serviços têm de ser desenvolvidos de maneira que: 

A) Sejam comprovadamente adequados para a maioria das potencialidades dos 

utilizadores sem qualquer tipo de modificação; 

B) Sejam facilmente adaptáveis para diferentes usos; 

C) Sejam capazes de serem acedidos por dispositivos especializados para a 

interação entre usuários (tecnologias assistivas) 

D) Envolvam os usuários potenciais em todas as fases de desenvolvimento 

 

Tal como acontece com os sete Princípios do Universal Design, os primeiros três 

requisitos relacionam-se com o resultado do processo de design, enquanto que o quarto 

descreve o processo em si. Esta distinção, juntamente com os diferentes contextos 

históricos e culturais onde surgiram, é a principal diferença entre os dois conceitos. 

Enquanto no Universal Design o foco reside no produto final, o Design For All é 

orientado para o processo e está menos preocupado com a elaboração de princípios, 

normas, diretrizes e listas de verificação. Enquanto estas “listas” são cumpridas durante 

o processo de desenvolvimento e design, o Design For All, depende do envolvimento de 

usuários potenciais, não só os usuários finais, mas todos aqueles envolvidos no projeto, 

desenvolvimento, produção e processos de marketing (WOLFGANG e KORYDON, 
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2001). 

Embora em termos de debate teórico tanto o Universal Design, como o Design 

For All sejam conceitos muito conhecidos e muito discutidos, o conceito de 

acessibilidade continua a ser o método mais comumente utilizado na Alemanha. Isto 

deve-se certamente ao facto do conceito barrier-free ter sido usado nas regiões de 

língua alemã desde 1960, estando firmemente incorporado na legislação, como por 

exemplo, na Lei da Igualdade para as Pessoas com Deficiência (IWARSSON e STAHL, 

2003) . 

Em contraste com o projeto que é voltado para os conceitos de Universal Design 

e Design For All, Barrier-Free Design nem sempre significa design sem estigmatização. 

Muitas vezes, as soluções criadas produzem efeitos estigmatizantes, devido à falta de 

opções alternativas, ou devido ao seu design pouco atraente. Aqui, pode-se citar o 

exemplo das rampas, muitas vezes instaladas num lado ou numa porta traseira, 

escondida bem longe da entrada principal (GINNERUP, 2009). 

Evitar a estigmatização e ter em mente a diversidade humana durante o processo 

de design são os objetivos principais do Universal Design e Design For All. Estes não 

são uma questão de conceção de soluções especiais para pessoas idosas ou com 

deficiências, tais como andadores, telefones com teclados grandes e barras de apoio. A 

questão-chave é reduzir a complexidade dos itens de uso diário, para produzir interfaces 

estruturadas que podem ser operadas intuitivamente. Desde embalagens que todas as 

pessoas possam abrir, instruções que todos possam entender até habitações adequadas 

para todas as idades. Em suma, é uma questão de conceção de uma maneira user-

friendly (CHRISTOPHERSEN, 2002). 

Políticos como o Ministro Federal Alemão dos Assuntos de Família, Idosos, 

Mulheres e Juventude, e o Ministro Alemão da Economia e Tecnologia, reconheceram o 

potencial de conceitos como o Universal Design e Design For All, incentivando o 

avanço destas abordagens de design. Como tal, lançaram em 2008, e em conjunto, a 

iniciativa "Idade: um fator económico". Esta ação visou tanto aumentar a qualidade de 

vida das pessoas mais idosas como o reforço do crescimento económico e a criação de 

empregos. Aliás, foi o próprio Ministro Federal Ursula von der Leyen a declarar que se 

os produtos e serviços forem elaborados de maneira a que as pessoas de todas as idades 

e gostos possam usar, a Alemanha, com a sua sociedade cada vez mais envelhecida, tem 

a grande oportunidade do estabelecimento de padrões, tornando-se líder no mercado 
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mundial para a geração de produtos user-friendly, antes de concorrentes estrangeiros 

preencherem essas lacunas no mercado (WOLFGANG e KORYDON, 2001). 

Apesar de tudo, em alguns países europeus, o conceito de acessibilidade ainda se 

destina a "igualdade de oportunidades para as pessoas com limitações à atividade", mas 

a abordagem Design for All visa permitir a todos os cidadãos igualdade de 

oportunidades para participar em todos os aspetos da sociedade. Para implementar esta 

abordagem, tudo o que é concebido e produzido por pessoas deve ser acessível e 

conveniente para o uso de todos na sociedade e que responda à evolução e diversidade 

humana. Desta forma, colocar em prática a abordagem de Design for All no meio 

edificado trará não só benefícios sociais, mas também benefícios económicos 

(ARAGALL, NEUMANN e SAGRAMOLA, 2008). 

Muitos conceitos assumiam dois tipos distintos de população: a dita normal, e a 

outra, divergente da normal, e minoritária, porém, este tipo de suposição é 

estigmatizante tornando implícito que os problemas de acessibilidade devem ser 

resolvidos através da relação pessoa – ambiente, o que obriga a uma descrição das 

capacidades funcionais do individuo ou grupo (IWARSSON e STAHL, 2003). 

Ao contrário, o termo Design For All baseia-se na suposição que existe apenas 

um tipo de população. Isto é, esta definição promove por si só a inclusão social e não se 

constituí como uma solução implementada após o design básico de uma casa ou 

produto. As pessoas incluídas podem ser por exemplo pessoas pobres, pessoas 

marginalizadas por razões culturais, de raça ou etnia, pessoas com diferentes tipos de 

deficiências físicas ou psicológicas, pessoas obesas, pessoas muito altas, pessoas muito 

baixas, crianças, entre outras (IWARSSON e STAHL, 2003). 

Além disso, os planeadores não se interessam muito em resolver problemas de 

grupos minoritários.  

Em suma, o surgimento do Universal Design está associado principalmente a 

dois factos. O primeiro está ligado à legislação de cada país, que incluía nos seus 

diplomas, requerimentos especiais para acomodar pessoas com deficiências e que foi 

desenvolvida primeiramente para o ambiente construído e posteriormente alastrada a 

outras áreas. O segundo surge em resposta a uma sociedade cada vez mais envelhecida 

com um crescente número de pessoas com algum tipo de limitação (IWARSSON e 

STAHL, 2003). 
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 Por estas razões, este conceito foi testemunhado em várias regiões e países um 

pouco por todo o mundo, incluindo Austrália, Brasil, Canada, França, Alemanha, Itália, 

Irlanda, India, Israel, Holanda, Noruega, Suíça, entre outros. Apesar de existirem 

diferenças culturais significativas na maneira como o movimento está envolvido em 

cada país, as semelhanças são mais aparentes que as diferenças que transcendem as leis, 

politicas e práticas de cada país. Algumas dessas diferenças são evidentes na 

terminologia. Existe também uma mudança desenvolvida na linguagem usada em alguns 

países, refletindo não só a evolução dos tradicionais esforços em remover as barreiras 

que excluíam a população para uma aproximação a uma abordagem mais inclusiva mas 

também a mudança das políticas sociais e da cada vez maior globalização (IWARSSON 

e STAHL, 2003). 

Perante a variedade de interpretações em torno dos conceitos Universal Design e 

Design for All, entende-se nesta dissertação que o primeiro é mais adequado quando se 

pretende trabalhar com sistemas complexos como é o caso do ordenamento do território 

em diversas escalas geográficas e, em particular, as questões de acessibilidade. De facto, 

da leitura que aqui se deixa neste capítulo, infere-se, e é assim que se assumirá neste 

trabalho, que o conceito de Universal Design é mais lato porque incorpora um conjunto 

de processos definidos no Design for All. Assim sendo, a partir deste momento o 

conceito utilizado neste trabalho será Desenho Universal10. 
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 Tradução livre de Universal Design; 
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3. Indicadores de Acessibilidade para Todos 

 

As deslocações a pé permanecem como a forma mais barata de transporte para 

todas as pessoas. A construção de um ambiente urbano com características adequadas 

para a circulação pedonal promove a interação social, a atividade física e a diminuição 

da criminalidade oferecendo uma vida feliz e saudável para as pessoas (MANTRI, 

2008). 

É neste contexto que surge o conceito de walkability definido como a aptidão 

dos percursos ou áreas para a deslocação pedonal, como forma de garantir as necessárias 

condições de circulação dos peões (ABLEY, 2005). O planeamento e desenho da rede 

pedonal deve, em toda a sua dimensão, ter sempre em consideração as necessidades de 

todos os utilizadores do espaço público, em particular dos que apresentam 

condicionalismos à deslocação, nomeadamente as pessoas com mobilidade 

condicionada. É importante que o desenho urbano tenha em consideração os princípios 

do Desenho Universal, sendo por isso inclusivo ao mesmo tempo que contribuí para a 

eliminação das barreiras à acessibilidade (SEABRA ET AL., 2011). 

De acordo com BURDEN, Walkability é fundamental para uma área urbana 

sustentável e com transportes terrestres eficientes uma vez que todas as viagens 

começam e terminam com caminhadas (MANTRI, 2008). 

Este capítulo centra-se nas características físicas dos espaços pedonais sobre 

uma escala supra pormenorizada, e não em estudos baseadas nos transportes ou índices 

associados a densidade populacional. Dessa forma, pretende-se reunir um conjunto de 

indicadores associados às características dessas áreas como infraestruturas básicas para 

a mobilidade pedonal, não necessariamente a capacidade de adequação dos passeios 

com a demanda registada. O objetivo é a determinação dos indicadores base para o 

diagnóstico da acessibilidade pedonal ou do nível de walkability. 

Em 2005, DANNENBERG, CRAMER, e GIBSON publicaram um estudo onde 

tentaram detetar os principais problemas que afetam o walkability não para o espaço 

público em geral, mas sim para zonas de escritórios e não residenciais. Identificaram um 

conjunto de indicadores que devem ser tidos em conta, nomeadamente as passagens de 

peões, estado do pavimento, largura dos passeios e existência de obstáculos, distância de 

separação entre os passeios e as rodovias, existência de rampas para pessoas de cadeira 

de rodas, escadas e degraus isolados (DANNENBERG, CRAMER e GIBSON, 2005).  
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Demonstraram os resultados atribuindo pontuações e concluíram, desta forma, 

que cerca de um terço dos segmentos auditados foram considerados atraentes para uso 

recreativo. Apesar de tudo, este estudo foi limitativo devido ao facto de não incluir 

arruamentos residenciais onde normalmente são registadas densidades populacionais 

elevadas. 

De acordo com estudos de Parsons Brinckerhoff Quade and Douglas Inc., 

realizados em 2008, no centro urbano de Oregon, os fatores mais importantes para 

walkability são: facilidade de cruzamento das ruas, a topografia, a continuidade dos 

passeios e a conectividade das ruas (MANTRI, 2008). 

O Centro de Estudos de Transportes da Universidade de Londres realizou em 

2009 também ensaios tendo como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para 

a consulta de grupos sociais sobre as principais barreiras à movimentação pedestre nas 

áreas urbanas. Para isso promoveram uma série de encontros e conferências onde foi 

ouvida a população local do centro da cidade de St. Albans. Dessas reuniões e dos 

estudos realizados foi identificado um conjunto de indicadores essenciais para o 

diagnóstico da acessibilidade pedonal designadamente, a existência de obstáculos nos 

passeios, de iluminação adequada, de passagens de peões, de bancos para descanso, de 

corrimãos e guarda-corpos, de degraus isolados, de obstruções temporárias nos passeios 

como sinais, ou cadeiras que dificultam a circulação de pessoas de cadeira de rodas ou 

invisuais, de estacionamento reservado para pessoas com mobilidade condicionada 

(PMC), de estacionamentos que obstruam os rebaixamentos, se a largura dos passeios é 

suficiente para a passagem de uma cadeira de rodas, e ainda se existe adequação do 

mobiliário urbano às PMC (MACKETT, TITHERIDGE E ACHUTHAN, 2011). 

MONTELLA e MAURIELLO (2010) reuniram também uma lista de indicadores 

com o objetivo de determinarem um índice de segurança para os peões. Os autores 

referem que, se as passagens de peões não são acessíveis a todos, existe uma maior 

tendência para as pessoas atravessam fora, o que provocará o aumento do risco de 

acidente. Na lista que redigiram dão grande importância aos veículos estacionados e aos 

obstáculos permanentes que bloqueiam o acesso às passagens de peões. O conjunto de 

indicadores que reuniram abrangia a existência e a inclinação dos rebaixamentos, que 

quando têm inclinações demasiado elevadas podem ser considerados inacessíveis para 

as cadeiras de rodas e carrinhos de bebés, a altura e a largura dos passeios que podem 

colocar problemas significativos de acessibilidade para as pessoas idosas, a existência 
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de dispositivos sonoros para os invisuais saberem a altura de esperar e atravessar as 

passagens de peões, a existência de obstáculos que bloqueiem a passagem, e o 

estacionamento legal ou ilegal a bloquear as passagens.  

Apesar dos seus estudos serem bastante pormenorizados e completos ao nível 

das passagens de peões, basearam-se apenas neste tipo de infraestruturas, ignorando 

todos os outros elementos e características que compõem os passeios. É certo que se 

trata de um estudo focado apenas na segurança dos peões, mas também é verdade que 

muitos acidentes ocorrem porque os peões, apesar de não pretenderem atravessar a rua, 

circulam fora dos passeios, seja por estes estarem obstruídos, porque o piso é 

desconfortável, ou por qualquer outra razão. 

Mais recentemente, RODRIGUES, NEIVA, e RAMOS (2001) desenvolveram 

um modelo espacial para a análise do ambiente físico urbano para peões e a 

classificação do espaço urbano em termos da sua conformidade com os requisitos 

definidos para a circulação urbana de pedestres. Neste estudo apoiam-se em medidas 

consagradas na legislação portuguesa para o estabelecimento de classificações. 

Testaram a metodologia em algumas ruas da cidade de Braga concluindo que a maior 

parte das ruas em análise estão em consonância com a legislação. Apesar de tudo, para 

determinar o grau de walkability, o estudo baseou-se apenas nas larguras dos passeios, 

na existência de rampas, de escadas e de passagens para peões. 

GALANIS e ELIOU (2011) avaliaram também as infraestruturas pedonais das 

ruas com base num conjunto de indicadores de walkability. Neste estudo dividiram os 

indicadores em três grandes grupos, mais precisamente, ruas, cruzamentos e passagens 

para peões. 

Relativamente ao grupo das Ruas subdivide-se em dois. O primeiro, associado 

aos indicadores de infraestrutura de pedestres, engloba a área dos passeios como um 

indicador muito importante, mas condicionado pelo comprimento do segmento de rua, e 

a largura máxima e mínima dos passeios, assim como o espaço livre. Já o segundo, 

relacionado com o mobiliário urbano, abrange as percentagens de áreas cobertas por 

árvores, pelos postes de iluminação, pelos sinais de trânsito, pelos abrigos para os 

modos de transportes públicos, pelos quiosques, e ainda pelos contentores de lixo e 

bancos. No que diz respeito ao grupo dos cruzamentos, foi destacado a área ocupada 

pelos mesmos, pelo mobiliário urbano e pelas passadeiras sobrelevadas. Por fim, 
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relativamente aos indicadores associados às passagens de peões, assentam basicamente 

nas medidas das mesmas, isto é, na sua largura, longitude, e área.  

Concluindo, GALANIS e ELIOU (2011) reuniram um conjunto bastante 

alargado e completo de indicadores associados à walkability, todavia recorreram apenas 

a cálculos matemáticos para a determinação de índices relacionados com as 

percentagens das áreas ocupadas por cada indicador. Este facto retirou potencial à 

análise uma vez que, em muitos casos, a particularidade dos variadíssimos indicadores 

exigem uma avaliação mais pormenorizada. Ou seja, apesar de chegarem a conclusões 

importantes como o facto de o mobiliário urbano dever ser localizado separadamente 

dos percurso pedestres, dos peões precisarem de uma rota clara e desobstruída em toda a 

sua linha de passagem, da presença de abrigos de transportes e quiosques criarem uma 

diminuição do grau de walkability e o aumento de "pontos negros", não devemos 

basear-nos apenas em percentagens de áreas ocupadas pelo mobiliário urbano que até 

pode não prejudicar o mínimo de largura livre exigível mas pode estar mal localizado, 

(bastando para tal encontrar-se na parte interior do passeio o que prejudica a orientação 

de invisuais), ou a as passagens de peões que podem ter larguras adequadas mas 

localizações erradas ou estarem mal projetadas devido a inclinações excessivas ou 

ausências de faixas de encaminhamento adequadas. Apesar de ser um dos estudos mais 

completos analisados neste trabalho, verifica-se, no entanto, que há alguns fatores que 

poderiam ser analisados com mais detalhe, não fazendo apenas pela percentagem das 

áreas ocupadas. 

CALDEIRA (2009) procurou, também, elaborar um conjunto de fatores de 

análise para a acessibilidade plena, referindo que a adaptação do espaço público urbano 

deve procurar satisfazer as expectativas e as necessidades dos cidadãos, sem que não 

ocorra descriminação. Ao mesmo tempo, destacou que o desenho urbano deve 

racionalizar a colocação do mobiliário e outros elementos urbanos, proporcionar mais 

espaço pedonal, evitar percursos que causem fadiga, (como, por exemplo, fortes e 

prolongadas pendentes) e criar zonas de permanência para os peões. 

A mesma autora, identificou alguns dos principais elementos do espaço público, 

que constituem os problemas de acessibilidade mais comuns. Na sua lista destacou os 

elementos de urbanização (pavimentos, passeios, lancil, passadeiras, entradas de 

veículos, estacionamento, escadas, rampas, guardas e corrimões, pilaretes, frades e 

barreiras),e o mobiliário urbano (marcos de correio, papeleiras, bancos, entre outros). 
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Concluindo, elaborou uma lista bastante alargada e abrangente dos principais 

fatores a levar em conta quando temos em vista tornar o espaço público Acessível a 

Todos. No entanto, não se encontrou a função de todos estes indicadores e, portanto, o 

desenvolvimento de uma metodologia para a análise geral da acessibilidade de um 

determinado território. 

Ao longo deste capítulo foi possível passar em revista diversos indicadores 

utilizados em estudos sobre walkability. Quase todos destacam, direta ou indiretamente, 

as passagens de peões que permitem o atravessamento das ruas, a inclinação dos 

rebaixamentos, a existência de iluminação, questões associadas a estacionamento 

desadequado, largura dos passeios, entre outros. 

A partir desta pesquisa e também da experiência do autor deste trabalho 

organizaram-se  seis tabelas, (em anexo), onde se especificaram os indicadores 

associados às características dos arruamentos (Tabela 1), dos passeios (tabela 2), dos 

rebaixamentos para peões (tabela 3), das escadas urbanas (tabela 4), das rampas (tabela 

5) e dos  elementos e mobiliário urbano (tabela 6).  
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4. O caso de Portugal 

4.1 “Acessibilidade para Todos” 

 

O termo “acessibilidade” relaciona-se com a capacidade de alcançarmos um 

determinado lugar (SATHISAN e SRINIVASAN, 1998). Em Portugal, tem sido 

associado muitas vezes, e de forma errada, às pessoas com deficiência, mais 

precisamente no que diz respeito à possibilidade de acesso das mesmas ao meio 

edificado público e privado, aos transportes e às tecnologias da informação e da 

comunicação. Mas o seu verdadeiro significado vai mais além disto uma vez que é uma 

forma de designar “desenho inclusivo”. De acordo ALVES (2007) trata-se de uma 

metonímia de “Acessibilidade para Todos”, expressão muito utilizada no nosso país. 

O conceito de acessibilidade tem vindo a sofrer alterações no que à sua 

interpretação diz respeito. Esta mudança verifica-se, graças à evolução do conceito de 

integração da pessoa com deficiência. Conceito que evoluiu, de um princípio de 

proteção para um princípio de inclusão e não discriminação, com a tomada de 

consciência das implicações que a acessibilidade tem na qualidade de vida de todas as 

pessoas (CALDEIRA, 2009). 

Segundo o CEA (2008) a acessibilidade é 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/amigável, respeitadora e segura. Isto 

significa igualdade de oportunidades para todos os utilizadores ou utentes, quaisquer 

que sejam as suas capacidades, antecedentes culturais ou lugar de residência no âmbito 

do exercício de todas a atividades que integram o seu desenvolvimento social ou 

individual. Portanto, a acessibilidade promove a igualdade de oportunidades, não a 

uniformização cultural e social.  

Por outras palavras, não devemos esquecer-nos da importância da Acessibilidade 

para Todos no espaço público, na perspectiva do desenho universal, com vantagens não 

só para as pessoas com algum tipo de limitação, mas para todos aqueles, jovens e 

adultos que, num determinado momento e por diversos fatores, possam apresentar 

mobilidade condicionada. 

No âmbito da acessibilidade no espaço público é de referir ainda avanços em 

algumas cidades portuguesas. A maioria das ações implementadas estão orientadas para 

um único objectivo, eliminar as barreiras e não o de promover a “Acessibilidade para 
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Todos”. As ações municipais centram-se, principalmente, no rebaixamento do passeio 

junto das passadeiras, na instalação de rampas alternativas a acessos por escadas e, 

principalmente, só acontecem em algumas partes da cidade. Estas soluções podem 

benedefciar todos os cidadãos quando realizadas segundo os princípios do Desenho 

Universal, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Rampas com inclinação 

excessiva, pavimentos desadequados, rebaixamentos para peões sem faixas de alerta 

para invisuais, pilaretes com alturas desadequadas, e mobiliário urbano que occupa o 

passeio são alguns dos exemplos muito comuns no nosso país. 

 

4.2 Enquadramento legal 

 

Através de uma análise historica da legislação, podemos aferir que o primeiro sinal 

em Portugal com a Acessibilidade foi em 1982 com o Decreto-Lei nº 43/82 de 8 de 

Fevereiro. “No âmbito de apoio aos deficientes, em particular os deficientes motores no 

duplo aspeto da sua vida quotidiana e profissional…”11, este diploma fez pequenas 

alterações no Regulamento Geral das Edificações Urbanas consagrando normas técnicas 

sobre acessibilidade, como por exemplo a largura mínima e a inclinação das rampas, a 

altura máxima da soleira, entre outros. O diploma apresentava contudo a ideia 

preconceituosa que este tipo de alterações apenas beneficiava os “deficientes”. O 

mesmo ressalvava ainda a importância de “…limitar ou reduzir as limitações de 

movimento, em especial, as originadas pela conceção arquitetónica das edificações”20. 

Quer isto dizer que estas normas foram dirigidas unicamente para edifícios, não 

existindo qualquer preocupação com a via pública. O prazo de entrada em vigor deste 

diploma foi objeto de várias prorrogações, sendo que devido a diversas “vicissitudes”, 

entre as quais o facto de se considerar que a sua aplicação acarretaria um aumento do 

preço das habitações construídas, foi revogado pelo Decreto-Lei 172-H/86 de 30 de 

Junho. Este, por despacho conjunto dos Ministros do Plano e da Administração do 

Território, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Trabalho e Segurança 

Social de 1 de Julho de 1986, foi substituído por recomendações técnicas que visavam a 

melhoria da acessibilidade das pessoas com deficiência aos estabelecimentos que 

recebem público. 

                                                                 
11

 Decreto-Lei nº 43/82 de 8 de Fevereiro, pág. 1; 
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Mais tarde, no mesmo sentido e na sequência dos princípios consignados na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 6/87, de 29 de Janeiro, a Resolução nº 34/88 de 

28 de Julho, evidenciou uma preocupação com o atendimento e o acesso a serviços 

públicos, apesar de não existirem, mais uma vez, quaisquer referências à via pública. A 

finalidade era portanto a “eliminação das barreiras arquitetónicas no acesso às 

instalações dos serviços públicos, pela adoção das recomendações técnicas”12 e, não o 

sendo possível, através da “instalação de equipamentos especiais” ou pela “deslocação 

do funcionário a local do edifício devidamente assinalado e acessível ao utente, de modo 

a ser prestado o serviço pretendido”21. 

Outro aspeto importante prende-se com os supostos beneficiados desta 

resolução, uma vez que a Lei deixou, a partir deste momento, de se focar apenas nos 

deficientes, passando a falar em “cidadãos condicionados na mobilidade”, sejam eles 

deficientes motores ou idosos. A finalidade era portanto “adotar medidas que 

possibilitem o acesso aos serviços públicos dos cidadãos condicionados na mobilidade, 

tendo em vista facilitar a sua plena integração social e profissional”.13 

Esta é, pois, a primeira vez que o Estado Português reconhece a importância da 

Acessibilidade no combate á exclusão social. 

A própria Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas 

com Deficiência - Lei n.º 9/89, de 2 de Maio -, no seu artigo 24.º, destaca que “o regime 

legal em matéria de urbanismo e habitação deve ter como um dos seus objetivos facilitar 

às pessoas com deficiência o acesso à utilização do meio edificado, incluindo espaços 

exteriores”14, e que, para o efeito, “a legislação aplicável deve ser revista e incluir 

obrigatoriamente medidas de eliminação das barreiras arquitetónicas”15. Este artigo 

destacava já, portanto, o espaço exterior o que abria perspetivas para a legislação 

vindoura. 

O Decreto-Lei nº 123/1997 de 22 de Maio foi o documento legal que se surgiu 

com a finalidade de promoção da acessibilidade, e aquele onde se registaram mais 

                                                                 
12

 Resolução nº 34/88 de 28 de Julho, pág. 1; 
13

 Resolução nº 34/88 de 28 de Julho, pág. 1; 

14
 Alínea 1 do Artigo 24º da Lei  de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência - Lei n.º 9/89, de 2 de Maio, pág. 9; 

15
 Alínea 2 do Artigo 24º da Lei  de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência - Lei n.º 9/89, de 2 de Maio, pág. 9; 
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progressos. De acordo com o mesmo, “criaram-se condições para consagrar legalmente 

exigências técnicas mínimas de acessibilidade, a adotar nos edifícios da administração 

pública e dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e de 

fundos públicos, bem como em alguns edifícios e estabelecimentos que recebam 

público”16. Esta alteração social foi possível “devido à mudança de mentalidades, ao 

aumento das potencialidades económicas do país e à consolidação de compromissos a 

nível europeu e internacional”25.  

Assumindo que o imperativo da progressiva eliminação das barreiras, “decorre 

de diversos preceitos da Constituição, quando proclama, designadamente, o princípio da 

igualdade, o direito à qualidade de vida, à educação, à cultura e ciência e à fruição e 

criação cultural”25 a Lei assinalava que a eliminação de obstáculos deve ser não só a 

nível arquitetónico mas também urbanístico, de modo a permitir “às pessoas com 

mobilidade reduzida o acesso a todos os sistemas e serviços da comunidade, criando 

condições para o exercício efetivo de uma cidadania plena…”25. 

Além disso, indica que as normas técnicas aprovadas destinam-se a “permitir a 

acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente através da 

supressão das barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos edifícios públicos, 

equipamentos coletivos e via pública“17, reforçando a importância de um meio acessível 

“no processo de total integração social das pessoas com mobilidade condicionada, 

permanente ou temporária, e na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos em 

geral, para que, na possibilidade da utilização por todos dos bens e serviços 

comunitários, se materialize o princípio da igualdade consagrado na lei fundamental.“18 

Este diploma foi assim o primeiro grande passo rumo à Acessibilidade para Todos no 

nosso país, não só porque destacou a importância de uma via pública acessível, como 

reconheceu também que este tipo de normas beneficiaria uma grande percentagem da 

população, e não apenas os deficientes. 

Em suma, este diploma resultou num avanço significativo comparativamente 

com a legislação anterior. Permitiu uma apreciável mudança de mentalidades e ainda a 

criação de condições de acessibilidade em edifícios públicos e que recebem público, 

bem como na via pública. É também notório o papel essencial desempenhado pelas 

                                                                 
16

 Decreto-Lei nº 123/1997 de 22 de Maio, pág.2; 

17
 Alínea 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 123/1997 de 22 de Maio, pág.3; 

18
 Decreto-Lei nº 123/1997 de 22 de Maio, pág.2; 



 

33 
 

Câmaras Municipais no que respeita à aplicação efetiva do diploma no que diz respeito 

aos edifícios e estabelecimentos que recebessem público e à via pública. 

Em 2001, o Comité de Ministros, na sua composição restrita por Estados 

Membros do Conselho da Europa, países candidatos e países com estatuto de 

observador, lançaram a Resolução ResAP sobre a introdução dos princípios de desenho 

universal nos programas de formação do conjunto das profissões relacionadas com o 

meio edificado. 

No documento podemos encontrar, desta forma, a definição de desenho 

universal como “uma estratégia cujo objetivo consiste em conceber e criar, de uma 

forma independente e tão natural quanto possível, diferentes produtos e ambientes 

acessíveis, que possam ser entendidos e utilizados por todos, sem que seja necessário 

recorrer a adaptações ou a soluções especialmente concebidas”19. 

O mesmo esclarece ainda, para os fins da resolução em questão, que as 

expressões “acessibilidade plena”, “desenho para todos” e “desenho integrado” têm o 

mesmo sentido que a expressão “desenho universal”, e ainda que o termo “todos” 

significa que nenhuma diferença de tratamento seja imposta aos indivíduos, qualquer 

que seja a sua idade, estatura ou outras características físicas, capacidades ou 

deficiências. 

Relativamente aos objetivos prendem-se principalmente com a importância do 

ensino e da formação que, segundo o mesmo, devem inspirar-se nos princípios de 

desenho universal, ou seja, “é imperativo que a noção de desenho universal faça parte 

integrante do núcleo básico da formação inicial do conjunto das profissões, que exercem 

a sua atividade no domínio do meio edificado, a todos os níveis e em todos os 

sectores.”20 

Segundo o mesmo, “uma formação contínua adequada deve ser proposta aos 

profissionais encarregues destas questões, tais como arquitetos, engenheiros, projetistas 

e urbanistas, e a sua participação deve ser vivamente encorajada.”29 

É destacado ainda que “os programas de ensino devem ser concebidos em 

colaboração com os utilizadores de todas as faixas etárias, de entre os quais as pessoas 

com deficiência”29. Aqueles que elaboram os programas de estudos devem, por isso, 

                                                                 
19

 Resolução ResAP (2001), pág. 5; 

20
 Resolução ResAP (2001), pág. 6; 
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apoiar-se no know-how destes utilizadores que são uma fonte de informação, de 

experiência direta e de competência profissional.  

Outro aspeto importante deste documento é a troca de informações e de boas 

práticas a nível internacional. “Os governos devem promover e / ou facilitar a 

cooperação além-fronteiras e favorecer contactos entre os profissionais neste domínio. 

Essas atividades devem englobar a cooperação entre universidades e outros 

estabelecimentos de educação ou de formação, o intercâmbio de professores, de 

docentes e de formadores, assim como visitas de estudo de docentes, de estudantes ou 

de estagiários.”21 

Embora este capítulo seja dedicado à escala nacional é importante não deixar de 

referir ainda o Conceito Europeu de Acessibilidade (CEA) que teve grande influência 

em muitos países da Europa, estabelecendo-se como elo de ligação entre as diferentes 

áreas que têm relação direta com a promoção da acessibilidade para todos. (SEABRA 

ET AL., 2011) 

Atualizado em 2003, teve a sua primeira versão em 1996, da autoria de um 

especialistas de toda a Europa, onde participaram também os portugueses Ernesto 

Carvalhinho, Rafael Montes, Nuno Peixoto, Carlos Pereira e Carlos Mourão Pereira, 

este guia prático tem como objetivo permitir às administrações locais, regionais ou 

nacionais iniciar, manter e concluir o processo de implementação de abordagens Design 

For All no meio edificado através dos seus procedimentos internos, maximizando a 

utilização dos recursos humanos e/ou materiais disponíveis. 

Desta forma, este guia apresenta-se como uma referência para todos os estados 

membros da União Europeia, incluindo Portugal, destacando a importância do Design 

For All e desafiando as administrações a garantir a acessibilidade ao meio edificado.  

“Pesem embora as melhorias significativas decorrentes da introdução do 

Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio, a sua fraca eficácia sancionatória, que impunha, 

em larga medida, apenas coimas de baixo valor, fez que persistissem na sociedade 

portuguesa as desigualdades impostas pela existência de barreiras urbanísticas e 

arquitetónicas.”22 

Neste sentido, decorridos oito anos sobre a promulgação do diploma anterior, foi 

aprovado o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto. Ainda hoje em vigor, o diploma 
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 Resolução ResAP (2001), pág. 9; 

22
 Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, pág, 2; 
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reconhece a importância da acessibilidade como um elemento fundamental na qualidade 

de vida das pessoas, destacando que os beneficiados não são apenas os deficientes, mas 

sim as “pessoas com mobilidade condicionada, isto é, pessoas em cadeiras de rodas, 

pessoas incapazes de andar ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas 

com dificuldades sensoriais, tais como as pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, 

em virtude do seu percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, 

como as grávidas, as crianças e os idosos”23. É necessário desta forma realçar a 

substituição, ou até eliminação do termo “deficientes” por pessoas com mobilidade 

condicionada, uma vez que constituí um grande passo no combate à estigmatização e 

segregação, para a qual a legislação portuguesa contribuiu sensivelmente até a década 

de noventa. 

 Este decreto-lei visava, numa solução de continuidade com o anterior, “corrigir 

as imperfeições nele constatadas, melhorando os mecanismos fiscalizadores, dotando-o 

de uma maior eficácia sancionatória, aumentando os níveis de comunicação e de 

responsabilização dos diversos agentes envolvidos nestes procedimentos, bem como 

introduzir novas soluções, consentâneas com a evolução técnica, social e legislativa 

entretanto verificada.” 

Entre as principais inovações destacam-se assim a atribuição de um papel ativo 

na defesa dos interesses acautelados aos cidadãos com necessidades especiais e às 

organizações não-governamentais representativas dos seus interesses, as coimas mais 

elevadas, com o intuito de reforçar ainda mais a aplicação das normas previstas, e o 

alargamento do âmbito de aplicação das normas técnicas de acessibilidades aos edifícios 

habitacionais, garantindo-se assim a mobilidade sem condicionamentos, quer nos 

espaços públicos, como já resultava do diploma anterior e o presente manteve, quer nos 

espaços privados, designadamente os acessos às habitações e seus interiores. 

Assume da mesma forma grande relevo a regra agora introduzida, segundo a 

qual os pedidos de licenciamento ou autorização de loteamento, urbanização, 

construção, reconstrução ou alteração de edificações devem ser indeferidos quando não 

respeitem as condições de acessibilidade exigíveis, cabendo, no âmbito deste 

mecanismo, um importante papel às câmaras municipais, pois são elas as entidades 

responsáveis pelos referidos licenciamentos e autorizações. 
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 Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, pág, 1; 
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Outra inovação importante, introduzida pelo presente decreto-lei, consiste na 

atribuição de um papel ativo na defesa dos interesses acautelados aos cidadãos com 

necessidades especiais e às organizações não-governamentais representativas dos seus 

interesses. Estes cidadãos e as suas organizações são os principais interessados no 

cumprimento das normas de acessibilidades, pelo que se procurou conceder-lhes 

instrumentos de fiscalização e de imposição das mesmas. As organizações não-

governamentais de defesa destes interesses podem, assim, intentar ações, nos termos da 

lei da ação popular, visando garantir o cumprimento das presentes normas técnicas. O 

reconhecimento da importância da participação cívica foi, desta maneira, uma das 

principais novidades desde que se começou a legislar sobre acessibilidade em 1982. 

Mais tarde, o Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência ou 

Incapacidade - PAIPDI, lançado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

120/2006, faz também referência à nova abordagem relativa à explicação e identificação 

das situações geradoras de deficiência ou incapacidade, o designado modelo social, que 

considera que a incapacidade não é inerente à pessoa, mas corresponde a um conjunto 

complexo de condições, muitas vezes criadas pelo ambiente social. O texto legal 

reconhece, assim, a influência do ambiente como elemento facilitador ou como barreira 

no desenvolvimento, funcionalidade e participação. O 1º Eixo de Intervenção 

"Acessibilidades e Informação" faz referência ao aspeto fundamental de que "as 

barreiras existentes devem ser entendidas como potenciais fatores de exclusão social, 

que acentuam preconceitos e criam condições propícias a práticas discriminatórias" 

definindo estratégias, entre elas, "promover o acesso universal ao meio físico, ao 

edificado e aos transportes" e as respetivas medidas de prevenção e reparação 

(SEABRA ET AL., 2011). 

Em 2007, o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade - PNPA, sistematiza 

um conjunto de 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. O PNPA define como objetivos "assegurar a acessibilidade no 

espaço público e no meio edificado" e "promover a acessibilidade nos transportes", 

entre outros. Para a prossecução dos diferentes objetivos estabelecidos, apresenta linhas 

de intervenção, medidas e ações a desenvolver em dois períodos: até 2010 e de 2011 a 

2015. De entre as ações propostas, salientam-se as linhas de intervenção 2 "assegurar a 

acessibilidade no espaço público e meio edificado e a linha 3 " elaboração de Programas 
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Municipais de Promoção da Acessibilidade (PMPA) ” e promoção da implementação do 

Decreto-lei n.º163/2006 (SEABRA ET AL., 2011). 

Os avanços registados no quadro legal foram sempre marcados pela dificuldade 

de implementação/aplicação em espaços sociais fragmentados. Por essa razão, além do 

desconhecimento frequente do definido na lei, não raras vezes a falta de fiscalização 

permite o incumprimento sistemático. 
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5. Modelo de dados 

 

5.1. Modelo conceptual 

 
Um modelo de dados é uma representação de um sistema. Tal como é pouco 

provável que possamos construir uma boa casa, sem ter sido desenhada uma boa 

planta, também é pouco provável que possamos implementar uma boa base de dados 

sem realizar primeiro um bom modelo de dados. 

Segundo CAMBIAGHI (2007), dentro do tema da acessibilidade nos espaços 

urbanos, o objetivo do Desenho Universal é reduzir a distância funcional entre os 

elementos do espaço e a capacidade dos indivíduos. Isto permite que o usuário desfrute 

dos ambientes sem receber um tratamento discriminatório por causa de suas 

características pessoais. 

Neste contexto foi elaborado um modelo conceptual capaz de identificar os 

problemas que afetam a acessibilidade pedonal no espaço público e que ao mesmo 

tempo possa ser uma ferramenta útil para tornar o mesmo de acordo com os princípios 

do Desenho Universal.  

O modelo conceptual tem  como objetivo ser uma  simplificação da  realidade  e   

afigura-se como um auxiliar precioso na criação de uma base de dados. Basicamente, 

consiste na identificação de entidades, (conjunto de lugares, pessoas, objetos, 

acontecimentos, entre outros), as suas propriedades, (atributos que têm os seus 

domínios), e dos relacionamentos entre essas entidades. 

Às entidades envolvidas num relacionamento chamam-se participantes nesse 

relacionamento. Por sua vez, ao número de participantes num relacionamento, chama-se 

grau do relacionamento que pode ser, por exemplo, binário (grau dois), ou ternário (grau 

três). 

É necessário ainda referir a cardinalidade, que é o número de instâncias ou 

ocorrências de uma entidade associadas com uma ocorrência das entidades que com ela 

se relacionam. Esta pode ser de três tipos: 

 Um para um (1:1) - uma única ocorrência de uma entidade pode-se 

relacionar com apenas uma única ocorrência de outra entidade; 

 Um  para  muitos  (1:M)  -  uma  ocorrência  de  uma  entidade  pode-se 

relacionar com muitas ocorrências de outra entidade; 
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 Muitos para muitos (M:N) - várias ocorrências de uma entidade podem- 

se relacionar com muitas ocorrências de outra entidade; 

 

Todos os relacionamentos do modelo conceptual desta base de dados têm assim 

a sua cardinalidade expressa com a simbologia referida atrás. 

É importante salientar também os pictogramas que acompanham as entidades 

geográficas que representam o tipo de geometria com base no qual estão representadas, 

ou seja, pontos, polígonos ou linhas. 

Para  ser  possível  compreender  o  modelo  deste  trabalho,  é  necessário ainda, 

explicitar as diferentes entidades. 

Em primeiro lugar, é imprescindível explicar a considerada a mais importante, 

nomeadamente os Passeios (figura 2), o principal objeto de estudo. 

É uma entidade geográfica, representada por geometria de linhas, que definem 

cada um dos lados de cada rua, ou, em alguns casos, uma plataforma única pedonal, 

(como por exemplo em parques ou jardins públicos). Tem associados os atributos nº 

de passeio (chave-primária),  custo para adultos, custo para Idosos e custo para 

utilizadores de cadeira de rodas ou carrinhos de bebes. Estes últimos três serão 

importantes para o cálculo de percursos acessíveis, uma vez que, armazenarão os 

valores das impedâncias dos passeios para cada tipo de perfil definido. 

Os Passeios pertencem sempre a um determinado segmento de rua, dando 

assim origem a uma nova entidade denominada Ruas, que tem associada os 

atributos nº de rua (chave-primária), nome, declive, largura e ainda classificação. 

Este último permite a distinção entre as artérias principais e as secundárias sendo 

muito importante, uma vez que, as medidas mínimas exigidas por lei para o espaço 

livre nos passeios, são distintas consoante a importância das Ruas. 

Além disso, cada Rua tem, geralmente, dois passeios, um para cada lateral. 

Mesmo em situações em que fisicamente os mesmos não existam, temos uma 

geometria do tipo linha que representa as características desse lado da Rua, e que 

neste caso, seria a inexistência de passeio. Trata-se de uma relação um-para-muitos 

tendo em conta que um passeio tem apenas uma rua mas uma rua pode ter vários 

passeios 
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As Ruas são ainda classificadas pela entidade Tipologias que indica o tipo 

de área do local (urbano, caminho de terra, entre outros), e que tem como atributos 

o ID Tipologia (chave-primária) e Nome. Uma Rua tem apenas uma tipologia mas, 

uma tipologia pode ser comum a muitas ruas, daí a relação muitos-para-um. 

A entidade Passeios, relaciona-se também com a entidade Estado Atual 

(Figura 3). Esta funciona como uma avaliação do tipo de passeio em questão de 

acordo com a legislação em vigor, ou seja, trata-se de validar se a largura dos 

mesmos cumprem o mínimo exigível ou, se nem sequer existem, entre outras 

situações. Como atributos tem o ID Estado Atual (chave-primária) e Nome. 

De destacar que a relação é de um-para-muitos, uma vez que, um passeio 

apenas poderá ter um estado atual, mas um estado atual pode ser comum a muitos 

passeios. 

 

 

Figura 2: Entidades Passeios, Ruas e Tipologias 

Figura 3: Entidade Estado Atual  
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Para além destas, os Passeios, têm ainda relações de um-para-muitos com as 

seguintes entidades geográficas, representadas por geometrias de pontos: 

 

 Elementos e Mobiliário Urbano: Esta entidade (figura 4) diz 

respeito aos diversos elementos e mobiliário urbano presente nos 

passeios, que vai desde uma simples papeleira até um banco ou 

pilarete. Como atributos tem o ID (chave-primária), o Desenho e a 

Localização. Estes dois últimos permitem determinar se os princípios 

do Desenho Universal são respeitados. Por exemplo, uma papeleira só 

está corretamente localizada se estiver instalada do lado exterior do 

passeio, caso contrário prejudica os invisuais que normalmente se 

guiam pelo lado interior do mesmo. Além disso, deve permitir uma 

largura livre no passeio de pelo menos, 1,2 metros. 

Ao mesmo tempo, o Desenho da papeleira pode provocar a exclusão 

de pessoas muito baixas ou muito altas, bastando para tal que a 

papeleira seja muito alta ou muito baixa, respetivamente. O desenho 

dos Elementos e Mobiliário Urbano devem, por isso, respeitar todos 

os utilizadores. 

É importante ainda referir que, ao contrário de outras entidades com 

outros requisitos técnicos, como as Escadas Urbanas, Rampas, e 

Rebaixamentos Para Peões o Mobiliário Urbano e os Elementos 

Urbanos têm como atributos gerais o desenho e a localização, uma 

vez que estes variam bastante de mobiliário para mobiliário e de 

elemento para elemento e, desta forma, optou-se por uma 

uniformização deste tipo. Caso contrário, teriam de ser criados 

inúmeros atributos e entidades. 

A entidade Tipos de Elementos e Mobiliário, que têm uma relação 

de um-para-muitos com os Elementos e Mobiliário  Urbano, 

funciona, por sua vez, como um catálogo que armazena os tipos 

existentes e garante a uniformidade dos mesmos. Como atributos tem 

ID ME (chave-primária) e nome. 
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 As Escadas (figura 5) surgem frequentemente para vencer desníveis 

entre ruas, apesar de prejudicam consideravelmente a acessibilidade 

local, pois nem toda a população é capaz de as utilizar. No entanto, 

apesar de não apresentarem as condições necessárias para serem 

consideradas acessíveis, é obrigatório que apresentem um desenho 

correto, que satisfaça as exigências da legislação. Esta entidade tem, por 

isso, os atributos ID Escada (chave-primária), espelho, focinho, 

cobertor, faixa, iluminação e rampa que garantem que o seu uso, por 

parte dos utilizadores, é realizado de forma mais confortável. 

A entidade Escadas tem, por sua vez, relacionamentos de um-para-

muitos com as entidades Lanços, Corrimãos e Patamares.  

 

 

e

 

d
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Figura 5: Entidades Escadas e os seus relacionamentos 

Figura 4: Entidades Elementos e Mobiliário Urbano e os seus relacionamentos 
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 Uma escada poderá estar dividida em vários Lanços, separados por 

vários Patamares, e dispor ainda de vários Corrimãos. Cada uma destas 

entidades armazena assim informação de acordo com os indicadores 

destacados anteriormente de maneira a que seja possível determinar se o 

seu desenho é correto 

 

 

 À semelhança das escadas, todas as Rampas (figura 6) que não 

cumpram os critérios da legislação, nomeadamente no que se refere à 

inclinação, corrimão, entre outras, são igualmente consideradas mal 

desenhadas e não respeitam os princípios do Desenho Universal. Assim, 

têm relacionamentos de um-para-muitos com as entidades Lanços, 

Corrimãos e Patamares que, tal como acontece com as escadas 

urbanas,  permite determinar se uma rampa é acessível a todos ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Entidades Rampas e os seus relacionamentos 



 

44 
 

 Os Degraus Isolados (figura 7) são muitas vezes usados para vencer 

pequenos desníveis. No entanto, são na sua grande maioria evitáveis e, 

por essa razão, são diferenciados das escadas. Aliás, a única diferença 

entre as escadas e estes é que só podem ser classificados como degraus 

isolados se tiverem no máximo três degraus. O único atributo que têm é 

a sua chave primária ID Degrau Isolado.  

 

 

 

 Os Rebaixamentos de Peões (figura 8) podem condicionar ou 

possibilitar os cidadãos de atravessar uma determinada rua e por essa 

razão, deram origem a mais uma entidade. Neste contexto, todos os 

rebaixamentos existentes, independentemente da sua tipologia, 

necessitam de faixas de pavimento sinalizador e/ou de encaminhamento 

para invisuais, que facilitam a identificação e orientação correta da 

passagem de peões. Além da chave-primária (ID Rebaixamento Peões), 

e de acordo com o estudo realizado anteriormente, tem os atributos que 

permitem determinar se esta infraestrutura pode ser utilizada 

confortavelmente por todos os utilizadores. 

 

 

 

Figura 7: Entidade Degraus isolados 

Figura 8: Entidade Rebaixamentos de peões 
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 A entidade Inexistência de Rebaixamentos de Peões (figura 9) é 

também fulcral neste modelo de dados. Isto é, como referido 

anteriormente, os rebaixamentos desempenham um papel muito 

importante pois permitem ou condicionam o atravessamento das ruas 

por parte dos peões. Deste modo, se admitirmos que num cruzamento 

deve ser possível atravessar a rua em todas as direções, então devem 

existir oito rebaixamentos. Em situações em que não existem é 

importante assinalar esta lacuna com uma geometria do tipo ponto.  

Esta entidade tem apenas como atributo a sua chave-primária: ID 

Inexistência Rebaixamento. 

 

Figura 9: Entidade Inexistência de Rebaixamentos para peões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os Planos Perigosos (figura 10) são pequenas parcelas de um 

determinado passeio que apresentam condições potencialmente 

perigosas para a acessibilidade pedonal. Alguns exemplos podem ser 

partes do pavimento degradado ou com uma pendente transversal 
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demasiado elevada. Esta entidade geográfica, representada com os 

atributos ID Plano (chave-primária) e metros quadrados, permitem 

sinalizar eventuais perigos para os utilizadores da via pública. 

 

A modelação e análise de redes tornou-se um problema real no crescimento 

contínuo das cidades que procuram, através deste tipo de abordagens, encontrar as 

melhores soluções para a diminuição do congestionamento automóvel e do impacte 

ambiental causados pelos sistemas de transportes (ALVARADO, PEREIRA e 

ROSSETTI, 2010). 

Neste sentido, a abordagem arc-node – em português arco-nó - é uma das 

metodologias mais comuns. Geralmente mais utilizada para a simulação de redes de 

tráfico automóvel ou transportes coletivos, é aplicada também para a modelação de 

redes pedonais. Neste trabalho será usada para possibilitar o estudo e determinação de 

rotas acessíveis. 

Todavia, existe uma grande diferença entre as metodologias comumente usadas 

e  o desenvolvido neste trabalho. No modelo elaborado os arcos não representarem os 

eixos de rua, (como habitualmente outras ferramentas online o fazem24), mas sim os 

passeios. Quer isto dizer que existem dois arcos por cada trecho de rua, excetuando os 

casos em que se tratem de plataformas únicas pedonais. Esta característica obrigou 

assim a que as passagens tenham a necessidade de serem representadas com geometrias 

do tipo linha, (Figura 11). 

                                                                 
24

 Veja-se os exemplos online do modo pedonal do Google Maps ou do Via Michelin. 

Figura 10: Entidades Planos Perigosos e Tipos de Planos 
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Para a modulação da rede pedonal e a determinação de rotas acessíveis tiveram 

portanto de ser criadas mais duas entidades (figura 12). São elas: 

 

 As Passagens, de geometria do tipo linha, têm como chave-primária ID 

Passagem. A sua principal função é o fato de permitirem atravessar as 

Ruas, de um passeio para o outro. É importante referir que os locais de 

passagem coincidem com aqueles onde foram assinalados 

rebaixamentos para peões ou a falta deles (na tabela Inexistência de 

Rebaixamentos para Peões). 

Obviamente as passagens sem passadeiras, rebaixamentos ou semáforos 

terão uma impedância superior às outras.  

 

 A entidade Arcos é constituída pela junção25 da geometria dos passeios 

e das passagens e será a responsável pelo cálculo de rotas. É a rede que 

o PgRouting usará para o cálculo de percursos com as menores 

impedâncias. Como atributos tem a sua chave-primária (ID Arco) e a 

Velocidade que permitirá efetuar uma estimativa do tempo que 

eventualmente um utilizador demorará a percorrer determinado trajeto. 

 

 

                                                                 
25

 Operação designadas de merge na área dos SIG; 

Figura 11:Excerto da rede pedonal desenvolvida 
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Por fim, o modelo conceptual apresentado tem ainda mais uma entidade,  os 

Graus de Acessibilidade, uma das entidades mais importantes deste modelo. Apesar 

de não ser geográfica permite, com base em todas as outras entidades e as suas 

características, avaliar o grau de acessibilidade de um passeio, tendo desta forma uma 

preponderância elevada para o diagnóstico da acessibilidade pedonal no espaço 

público. Neste sentido, tem os atributos ID Nível (chave-primária) e Nome. 

Concluindo, o modelo conceptual completo pode ser visualizado em anexos. 

 

 

 

 

Figura 12: Entidades responsáveis pela construção da rede 
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5.2 Modelo Lógico 

 

5.2.1 Procedimentos 

 

A realização do Modelo Lógico é o processo subsequente à realização do 

Modelo Conceptual incidindo na estruturação lógica, e detalhada da base de dados. 

O Modelo Relacional de Base de Dados, apresentado em 1970, por Edgar F. 

Cood, é atualmente o modelo mais popular, devido ao facto de apresentar grande 

capacidade de resposta dos utilizadores. Este modelo assenta numa base teórica forte 

que lhe confere mais consistência, uma vez que Cood, formado em matemática, 

baseou-se nas teorias matemáticas de conjuntos e lógica de predicados (WORSLEY e 

DRAKE, 2002). 

Ainda segundo os mesmos autores, o Modelo Relacional consiste num conjunto 

de relações apropriadamente estruturadas. Uma relação é uma estrutura lógica 

representada por uma tabela com linhas, (ou tuplos), e colunas, (ou atributos). A ordem 

pela qual as linhas e atributos aparecem na relação não tem qualquer significado. 

O esquema relacional pode ser derivado a partir do diagrama E-R. Para tal 

procedeu-se a um conjunto de procedimentos nomeadamente: 

 

A) Para cada entidade no diagrama E-R, foi criada uma relação que 

inclui todos os atributos dessa entidade, incluindo como Chave Primária 

dessa relação a Chave Primária identificada no diagrama E- R.  

 

B) Para cada relacionamento de 1:N ou N:1, foram identificadas as entidades 

que, no diagrama, se encontram do lado de menor cardinalidade, (1), e 

incluiu-se a Chave Primária desta entidade, como Chave Estrangeira da 

entidade que se encontra do lado de maior cardinalidade, (N 

 

Após a conclusão de todas estas etapas o Modelo Relacional resultante é 

apresentado em anexos. 

 
 

5.2.2 Normalização 
 

Quando realizamos o desenho de uma base de dados relacional, o primeiro 
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objetivo que pretendemos atingir é o de criar uma representação adequada dos dados, 

utilizando boas estruturas de dados. A dificuldade consiste em distinguir as boas das 

más estruturas. A normalização é uma forma de o fazer uma vez que procura eliminar 

inconsistências, redundâncias ou anomalias de inserção, ou eliminação de dados. 

A normalização é utilizada como uma técnica de validação que consiste em 

várias fases chamadas Formas Normais. Em cada uma das fases é feita uma análise de 

relacionamentos entre atributos. À primeira, chama-se Primeira Forma Normal (1FN), à 

segunda fase chama-se Segunda Forma Normal (2FN), e à terceira fase chama-se 

Terceira Forma Normal (3FN). Existem ainda mais fases como a Forma Normal de 

Boyce-Codd (FNBC), a Quarta Forma Normal (4FN), entre outras. (WORSLEY e 

DRAKE, 2002) 

De um ponto de vista estrutural, as formas normais mais elevadas são melhores 

pois reduzem as redundâncias nos dados e consequentemente ajudam a eliminar as 

anomalias que resultam dessas redundâncias. Não devemos, no entanto, supor que o 

nível de normalização mais elevado é sempre o mais desejável. Geralmente, uma 

forma normal mais elevada produz uma base de dados com uma capacidade de resposta 

mais lenta. Devemos encontrar sempre o ponto de equilíbrio adequado a cada caso. 

Alguns autores afirmam que, para a maioria dos casos, basta efetuar a normalização até 

à 3FN.  

Neste caso optou-se por aplicar a normalização apenas até à forma Normal de 

Boyce-Codd, que, para a grande maioria das bases de dados, é suficiente.  

Assim sendo, todas as relações foram validadas, tendo em conta que cumprem 

os requisitos definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

5.3 Modelo Físico 

 

O Modelo Físico é a etapa final do desenho de uma base de dados, após 

a elaboração do modelo conceptual e do modelo lógico. 

Para a criação do modelo físico, o sistema de gestão de base de dados 

selecionado foi o PostgreSQL, complementado pela sua extensão espacial PostGIS. 

Esta última permite, não só o armazenamento de dados para Sistemas de Informação 

Geográfica mas, também consultas espaciais através de um conjunto bastante alargado 

de funções.  

Os primeiros passos consistiram portanto na criação da base de dados, e no 

carregamento de todos os shapefiles para a mesma. 

Para a primeira tarefa foi utilizado o comando Create Database, selecionando o 

template criado pelo PostGis. Desta forma a base de dados terá, desde o princípio, 

todas as capacidades espaciais pretendidas. 

Relativamente ao carregamento dos dados, foi utilizada a biblioteca OGR que 

permite, através de instruções via linha de comandos, a importação de uma grande 

variedade de formatos de dados. Na Ilustração 1 é possível ver a sintaxe utilizada para 

a importação das Ruas. 

 

 

É importante ressalvar que as ruas foram carregadas para a base de dados a 

partir de um shapefile porque a informação geográfica existia previamente, no entanto, 

também poderiam ser criadas de raiz na base de dados. 

Na Ilustração 2 é apresentada a instrução utilizada para criação da tabela dos 

Planos Perigosos com os campos necessários. Todavia é necessário ainda atribuir-lhe a 

geometria de pontos, caso contrário seria uma tabela não espacial. Assim sendo, 

recorremos ao código SQL( Structured Query Language), demonstrado na Ilustração 3, 

Ilustração1: Instrução usada para a importação da shapefile das Ruas  
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onde é definido o sistema de coordenadas (EPSG26: 27493 que corresponde ao Sistema 

de Hayford- Gauss Militar com o Datum 73) , o número de dimensões que 

pretendemos (neste caso o X e Y), e ainda o nome do campo que queremos que 

armazene a geometria (“the_geom”). 

 

Na base de dados de Pinhel foram também definidas as chaves-primárias 

(Ilustração 4) e chaves-estrangeiras (Ilustração 5) de todas as entidades, de forma a 

assegurar a integridade dos dados. Através destas simples operações garantimos, por 

exemplo, que nenhum utilizador consegue inserir um novo registo na tabela elementos 

urbanos com um tipo de elemento urbano não presente na tabela tipos de elementos. 

 

 

A criação dos utilizadores e a configuração das suas permissões é também um 

passo muito relevante por forma a mantermos toda a integridade e segurança dos 

dados, principalmente quando existem muitos utilizadores como é o caso desta base de 

dados, desenvolvida pelo autor, que é utilizada por vários colaboradores da empresa 

ProAsolutions Portugal. Desta forma, a sintaxe utilizada para a criação dos usuários é 

apresentada na Ilustração 6. As cláusulas NOCREATEDB e NOCREATEUSER 

impedem os utilizadores de criarem novas bases de dados e novos utilizadores, 

respetivamente. Este tipo de tarefas ficam restringidas apenas para o superutilizador da 

base de dados, que pode ser o criado por defeito pelo sistema ou outro, criado 

entretanto. É importante referir ainda que, neste caso prático, todos os utilizadores têm 

permissões de leitura e escrita sobre todas as tabelas, porém caso seja necessário, é 

possível modificar estes privilégios através do comando REVOKE. 

                                                                 
26

 EPSG é uma codificação definida pelo European Petrogleum Survey Group que associa uma codificação 
numérica a um sistema de coordenadas cartográficas.  

Ilustração 2: Criação da tabela Planos Perigosos 

Ilustração 3: Adicionar geometria à tabela dos Planos Perigosos 
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Para além de tudo isto, foi criada uma pequena função, denominada de 

“modificações”, em PGSQL que, quando executada, preenche automaticamente uma 

tabela chamada de “logs” criada para o efeito. Esta tabela tem uma série de colunas, 

(como por exemplo, o nome de utilizador, a data e a hora, e o tipo de alteração), que 

armazenam dados sobre todas as alterações efetuadas na base de dados e que podem 

ser uteis em caso de eventuais problemas. Através desta tabela é possível identificar o 

utilizador que apagou indevidamente um determinado registo por forma a podermos 

questiona-lo sobre o motivo, ou simplesmente determinar a data e a hora de alguma 

atualização importante numa determinada tabela. 

Contudo, apesar de termos elaborado a função que preenche a tabela de “logs” 

foi ainda necessário automatizar a execução da mesma. Para isso, foi implementado 

para cada tabela um trigger que executa a função sempre que alguma operação é 

executada. 

 

Na Ilustração 7, é possível ver a implementação de um trigger na tabela Ruas 

que é disparado sempre que algum utilizador produz uma operação de atualização, 

inserção ou eliminação. 

Tendo os dados devidamente armazenados na base de dados foi possível, 

através de consultas SQL  e de um Desktop GIS, explorar toda a informação recolhida e 

efetuar diagnósticos reais do território. Todos estes resultados serão revelados no 

sétimo capítulo – Aplicação para a Gestão do Território. 

Ilustração 4: Definição da chave-primária da tabela Ruas 

Ilustração 5: Definição da chave-estrangeira da tabela dos Elementos Urbanos 

Ilustração 6: Criação de usuários 
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Ilustração 7: Implementação de um trigger para a tabela Ruas 
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6. Interpretação da base de dados de Acessibilidade para Todos 

 

6.1 Desktop SIG Livre Quantum GIS 

 

Apesar de já dispormos de uma base de dados espacial de Acessibilidade para 

Todos que armazena um conjunto alargado de variáveis intervenientes na acessibilidade 

pedonal é necessário ainda ilustrar os resultados através de cartografia. 

Para isso, foi utilizado um Desktop GIS denominado de Quantum GIS (QGIS), 

que nasceu oficialmente em Maio de 2002, quando começou a ser escrito o seu código. 

A ideia foi concebida em Fevereiro desse ano quando o seu autor – Gary Sherman – 

procurava um visualizador SIG para Linux que fosse rápido e suportasse uma vasta 

gama de formatos de dados.  

Nos dias de hoje o QGIS é uma aplicação SIG de fácil utilização que pode 

funcionar em vários sistemas operativos e que suporta dados vetoriais, raster e bases de 

dados. 

Uma vez que este permite a ligação a base de dados PostGIS alojadas em 

servidores externos  (Figura 13) foi possível aceder à informação pretendida.  

 

 

 

Figura 13: Criação da ligação à  base de dados de Acessibilidade para Todos no QGIS  
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Aliás, a partir do momento em que temos todos os dados disponíveis no QGIS 

tornou-se fácil a produção de cartografia temática recorrendo ao compositor de mapas, 

(Figura 14). 

Como referido anteriormente, serão demonstrados no sétimo capítulos os 

resultados da produção de diversa cartografia temática recorrendo à base de dados deste 

trabalho e ao QGIS. 

 

 

 

6.2 WebSIG 

 

A publicação de todos os dados na World Wide Web é uma forma muito 

influente para informar a população. Desta forma, para a publicação dos dados foi 

elaborado um WEBSIG recorrendo, mais uma vez, a software exclusivamente livre, 

nomeadamente o MapServer e o PMapper. 

O Mapserver é uma plataforma para publicação de dados espaciais e aplicações 

interativas de mapeamento. O principal objetivo desta ferramenta é a disponibilização 

de informação espacial através da Internet. 

Figura 14: Produzir cartografia temática com o compositor de mapas 
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O P.Mapper, por sua vez, é uma framework destinada a oferecer amplas 

funcionalidades e múltiplas configurações, por forma a facilitar a configuração de uma 

aplicação Mapserver baseada em PHP e Mapscript. Disponibiliza desde logo 

ferramentas importantes para um mapa, como por exemplo, instrumentos para efetuar 

zoom, medições, seleções, entre outros. 

Assim sendo, o primeiro passo consistiu em editar o ficheiro considerado o 

coração do MapServer e que é denominado de Mapfile. Nele são definidas e 

trabalhadas algumas das configurações mais importantes do WebSIG, nomeadamente a 

área visível do mapa, a simbologia pretendida, o mapa de enquadramento, a escala, e 

obviamente onde adicionamos todas as camadas de informação que pretendemos. 

Na Ilustração 8 é possível ver o estabelecimento de uma ligação a uma base de 

dados Postgis, neste caso a correspondente a Pinhel, e como adicionamos a informação 

pretendida (ruas).  

 

 

Neste caso optamos também por utilizar os parâmetros Result Fields e Result 

Headers. O primeiro diz respeito aos campos devolvidos por uma seleção e, o segundo, 

ao nome com que serão apresentados (Figura 15). 

 

Ilustração 8: Sintaxe utilizada para adicionar as Ruas 
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Figura 15: Resultado de uma seleção sobre a camada Ruas 

 

 

Como é possível ver, através da variável color, foi definido o preto 

(correspondente ao código de cores 0 0 0) como cor das linhas que representam as 

Ruas. Contudo, existem casos em que é necessário simbologia distinta consoante os 

valores de determinados atributos. Um exemplo deste tipo de situações são as larguras 

mínimas das ruas, uma vez que, pretendia-se que aparecessem com cores distintas 

consoante o valor das mesmas, ou seja, em três classes. Para tal, foi utilizada a variável 

Expression que é capaz de filtrar resultados. Na Ilustração 9 é possível ver como foram 

as ruas subdivididas em três categorias: menor que 5,4 metros a cor de laranja, entre 

5,4 e 6 metros a amarelo e, por fim, maior ou igual a 6 metros a azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9: Utilização da variável EXPRESSION 
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Devido à grande quantidade de informação que foi adicionada ao WebSIG 

afigurou-se conveniente a organização das camadas de informação em diferentes 

categorias. Assim sendo, foi editado um ficheiro de configuração XML (Extensible 

Markup Language) do PMapper onde foram definidos os nomes de cada um dos 

grupos e as suas respetivas camadas, (Ilustração 10). 

 

Ilustração 10: Constituição do grupo Diagnóstico 

 

 

O mesmo ficheiro permite ainda outras configurações importantes, como por 

exemplo, a indicação do ficheiro de tradução (efetivamente foi criado um para 

Português de Portugal), ou a configuração de ferramentas de pesquisa com base em 

alguma camada de informação. Neste caso, foi dada a possibilidade de os utilizadores 

pesquisarem por um determinado equipamento ou Rua através do seu nome, (Ilustração 

11). O resultado da pesquisa é mostrado numa janela pop-up onde existe a opção de 

fazer zoom à geometrias correspondentes. 

O PMapper permite ainda a instalação de novos plugins que adicionam 

funcionalidades extra ao WebSIG. Para este trabalho foram adicionados dois: o Query 

Editor e o Digitize Points. 
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O primeiro permite a pesquisa de dados através de seleções avançadas, ou seja 

vários atributos, (figura 16). 

Relativamente ao segundo, Digitize Points, permite a inserção de pontos numa 

tabela alojada numa base de dados postgis. Neste caso específico, foi usado para 

permitir a qualquer cidadão comum assinalar um determinado problema de 

acessibilidade no espaço público, como por exemplo, uma parcela do piso de um 

passeio em mau estado ou uma passadeira sem rebaixamentos. Para isso, foi necessário 

criar uma nova tabela de geometria de pontos na base de dados Pinhel, denominada de 

“problemas”, que armazena nas suas colunas dados que um determinado utilizador 

preenche quando assinala o seu problema, (Figura 17). 

Figura 16: Utilização do plugin Editor de Query 

Ilustração 11: Configuração da pesquisa por nomes de Ruas 
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Por outras palavras, este instrumento permite envolver a população na 

problemática da acessibilidade pedonal dinamizando a participação pública. 

A elaboração deste WebSIG envolveu ainda mais configurações, 

principalmente em relação à implementação de permissões para exportação de mapas 

através de PHP e, à sua aparência que, foi melhorada recorrendo a HTML (HyperText 

Markup Language) e a  folhas de estilo CSS (Cascading Style Sheets).  Porém tendo 

em conta que muitas destas tarefas iam além do objetivo principal deste trabalho 

achou-se por bem não as especificar. 

Por fim, o resultado final do WebSIG pode ser visualizado no endereço 

Pinhel.Proasolutions.PT ou na Figura 18. A plataforma permite a visualização de todas 

as variáveis intervenientes na acessibilidade pedonal, a exportação de mapas no caso de 

utilizadores devidamente credenciados, entre outras. Além disso, está acessível a 

qualquer pessoa, independentemente da sua localização. Uma das principais vantagens 

é sem dúvida o facto de a informação ser dinâmica, isto é, através de um Desktop GIS 

livre, como demonstrado com o QGIS, é possível alterar os dados da base de dados 

Figura 17: Formulário preenchido pelos utilizadores 



 

62 
 

fazendo com que a informação do WebSIG seja atualizada sem qualquer trabalho 

adicional. 

 

 

 

6.3 Aplicação de cálculo de percursos Acessíveis 

 

A influência do planeamento urbano no conforto e mobilidade da população, 

tanto em edifícios públicos como em áreas abertas, tem vindo a merecer uma atenção 

acrescida pelos investigadores. Alguns dos trabalhos que têm emergido neste contexto 

são os simuladores pedonais (ESTEVES, ROSSETTI, FERREIRA & OLIVEIRA, 

2009). 

Segundo DENATRAN (1987), ao escolherem o caminho a percorrer durante 

uma viagem, os utilizadores baseiam-se, fundamentalmente, nos pontos de origem e 

destino da viagem, por isso, a preferência recai na maior parte dos casos sobre o 

percurso mais curto que liga os dois pontos, sendo que, o tempo de viagem é menor. 

Porém, existem outras características que também têm influência na escolha do 

percurso. Procura-se sempre percorrer uma trajetória com continuidade, onde existam as 

devidas condições, com passagens seguras e rápidas, sem encontrar obstruções que 

impeçam a circulação ou prejudiquem a comodidade. 

Figura 18: Aspeto inicial do WebSIG de Acessibilidade de Pinhel 
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Em suma, as áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos 

pedonais acessíveis que proporcionem um acesso seguro e confortável a todos as 

pessoas.  Desta forma, esta fase do trabalho tem como finalidade dar a possibilidade aos 

utilizadores de determinarem o percurso, não só mais curto, mas também acessível. Para 

atingir este fim foi desenvolvida, recorrendo ao OpenLayers27, uma página WEB que o 

utilizador visualizará28, e um script em PHP, que será o responsável por executar as 

consultas SQL à base de dados29. Esta, por sua vez, calculará com o PgRouting30 os 

respetivos percursos. 

Ao nível da aplicação-cliente foi necessário, em primeiro, desenvolver o 

mecanismo de seleção do Ponto de Partida e do Ponto de Destino. Para isso, são dadas 

duas hipóteses ao utilizador: selecionar, num formulário HTML, um Ponto de Interesse 

(PDI)31,  ou clicar no mapa sobre o local correspondente. Após isto, a aplicação cliente 

passa por GET32 as coordenadas dos pontos à aplicação do servidor que procura, através 

de uma consulta espacial, os vértices mais próximos a partir dos quais calculará a rota. 

Tendo em conta a grande diversidade de utilizadores, foram também otimizados 

três tipos distintos de perfis nomeadamente: Adultos, Idosos, e Pessoas de Cadeira de 

Rodas ou com Carrinhos de Bebés. Cada um deles, utilizará valores de impedância 

distintos de acordo com as diferentes ponderações atribuídas. Estes valores, (que podem 

ser vistos na Tabela nº7 e 8 dos anexos), são fruto da experiência do autor e também de 

uma discussão entre todos os colaboradores do Departamento de Geografia da empresa 

ProAsolutions Portugal.  

Além disso, é necessário referir ainda que a forma de calcular os custos dos 

passeios diferencia da forma de calcular as das passagens, uma vez que os fatores que 

afetam estas duas infraestruturas básicas diferem. Assim sendo, as fórmulas usadas e os 

fatores intervenientes estão também disponíveis em anexos. 

 Por outras palavras, a opção selecionada pelos utilizadores (figura 19), é 

também transmitida para a aplicação PHP no servidor que, por sua vez, passa para a 

consulta SQL responsável pelo cálculo do percurso, o campo de custo correspondente.  

                                                                 
27

 Uma biblioteca Javascript que facil ita a inserção de mapas dinâmicos em páginas WEB. 
28

 Geralmente designada por aplicação-cliente. 
29

 Normalmente designada de aplicação-servidor. 
30

 Adiciona às bases de dados PostGIS / Pos tgreSQL  funcionalidades Roting. 
31

 Para isso foi necessário criar uma nova tabela na base de dados com todos os pontos de interesse 
32

 GET é um dos métodos do HTTP. Através deste método, os dados constantes no formulário são 
transmitidos ao servidor e este, por sua vez, armazena os dados numa variável. 
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Alternativamente à seleção de um perfil otimizado, os utilizadores têm ainda a 

possibilidade de personalizarem o seu próprio percurso de acordo com as suas 

preferências (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de escolherem esta opção será usada a clausula WHERE no código SQL 

por forma a excluir arcos que não cumpram as exigências selecionadas. Por exemplo, no 

caso de um determinado utilizador escolher não querer passar por passeios com um 

declive superior a 12% a consulta executada na base de dados terá a seguinte cláusula: 

WHERE arcos.declive < 12%. 

É possível visualizar ainda um exemplo com base nas figuras 21 e 22. Na 

primeira é apresentada a localização de umas escadas. Na segunda é apresentado o 

percurso calculado antes e depois de ser selecionada a opção escadas no menu “Evitar 

obstáculos. 

 Após terem selecionado o perfil a aplicação no servidor está finalmente apta a 

calcular o percurso devolvendo o resultado, isto é, o percurso a efetuar em GeoJSON 

(um formato de codificação para estruturas de dados geográficos) . 

De modo a que a aplicação seja realmente útil são devolvidos, junto com o 

percurso a efetuar, as indicações respetivas com as ruas por onde os utilizadores devem 

passar, onde devem atravessar as mesmas e também quando devem mudar de direção. 

Para esta última tarefa foi desenvolvido um pequeno algoritmo que determina os graus 

por cada arco do percurso. Desta forma, o valor retornado corresponde a um dos quatro 

tipos de indicações: “virar à esquerda”, “virar à direita”, “seguir em frente” ou “voltar 

para trás”. 

A distância a percorrer e o tempo estimado, de acordo com a velocidade média 

de 1,3 metros por segundo referida por ARAGALL (2008) são também apresentadas.   

Figura 19: Seleção de um perfil 
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Figura 20: Formulário para a personalização de 
percursos 
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Foi também adicionada ao mapa a camada dos pontos de interesse (PDI) 

representada por pequenos ícones por forma a que, quando os utilizadores cliquem 

sobre, seja mostrada informação sobre a sua acessibilidade, (figura 23). Esta informação 

é fruto dos levantamentos realizados pelo Departamento de Arquitetura da 

ProAsolutions Portugal. 

 

 

Figura 21: Localização de umas escadas na área de estudo 

Figura 22: Percurso devolvido antes (à esquerda) e depois (à direita) de selecionada a opção evitar escadas 
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Posteriormente, desenvolveram-se vários exercícios de teste com recurso a 

aplicações de utilização mais banalizada entre os utilizadores da Internet. Entre eles, 

destaca-se o cálculo de percursos mais curtos a partir do Google Maps33 (figura 24), ou 

do Via Michellin34 (figura 25). 

Esta comparação permitiu, não só validar os resultados obtidos a partir da 

aplicação desenvolvida neste trabalho, mas também elencar as vantagens da sua 

utilização (figura 26). É especialmente importante o facto de calcular os percursos pelos 

passeios, (transmitindo informação sobre a sua largura ou inexistência), e destacar os 

locais onde os peões devem atravessar as ruas, (também com informação crucial sobre 

as passagens de peões como a existência ou não de passadeiras e rebaixamentos). Além 

disso, informa os utilizadores de todos os obstáculos que surgem ao longo de todo o 

percurso. 

                                                                 
33

 http://maps.google.pt/ 
34

 http://www.viamichelin.pt/ 

Figura 23: Visualizar informação dos Pontos de interesse 
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 O resultado final pode assim ser visualizado e testado no seguinte endereço: 

percursosacessíveis.pinhel.proasolutions.pt 

 

Figura 24: Exemplo de um percurso pedonal calculado pelo Google Maps 

Figura 25: Percurso pedonal de exemplo calculado pelo Via Michellein 
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Figura 26: Percurso pedonal de exemplo calculado pela aplicação desenvolvida 
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7. Aplicação para a gestão do território 

 

Em Portugal, o planeamento urbano foi muitas vezes substituído pela 

intervenção sob forma de negócio. A pressa de construir sobrepôs-se assim a 

necessidade de refletir e planear conscientemente e, por essa razão, muitas cidades 

cresceram ao sabor de um planeamento municipal menos controlado (MARQUES, 

2002). 

Um dos sinais que comprovam esta teoria é a ausência de preocupação, até à 

bem pouco tempo, pelas questões de acessibilidade pedonal. Para que uma cidade seja 

acessível a todos os cidadãos, não pode de modo algum apresentar limitações à 

mobilidade, caso contrário exclui as pessoas em vez de as incluir. Apesar de existir em 

Portugal, há já vários anos, legislação específica para a promoção da acessibilidade para 

todos, é esta a realidade que se tem verificado nas cidades portuguesas. 

As referidas limitações à mobilidade, que impedem o pleno exercício de 

cidadania principalmente das pessoas cuja mobilidade é reduzida, compreendem todos 

os obstáculos que dificultam as deslocações ou a falta de determinados elementos que 

permitam a continuidade do percurso. Trata-se de obstáculos originados 

maioritariamente pela adoção de soluções inadequadas por parte técnicos responsáveis 

pelo planeamento urbano 

Segundo FALORCA (2008) os obstáculos são impedimentos que complicam ou 

impedem a autonomia de movimento das pessoas com incapacidade e a sua livre 

circulação em locais públicos. 

Neste capítulo serão abordados os principais obstáculos urbanísticos físicos da 

área de estudo diretamente ligados com o espaço público que, de alguma maneira, 

constituem impedimento ao exercício dos direitos de qualquer membro de uma 

sociedade democrática.  

Todos estes exemplos serão demonstrados recorrendo à base de dados espacial 

de “Acessibilidade para Todos”, desenvolvida em capítulos anteriores deste trabalho.  

 

7.1 Análise dos indicadores recolhidos 

 

Um dos indicadores mais importantes tratados é sem dúvida a largura dos 

passeios armazenada na tabela Estado Atual. Na área de estudo existem alguns trechos  
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de rua que apresentam passeios com largura deficitária. Sempre que a largura livre seja 

inferior a 1,20m, (ou 1,50m caso se tratem de passeios adjacentes a vias principais e 

vias distribuidoras), está a ser colocada em causa a segurança da circulação pedonal, 

(Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inexistência de passeios em muitas ruas aumenta também o risco de acidente, 

e representa um grande “obstáculo” à acessibilidade das ruas. Na Figura 28 é possível 

ver a importância deste indicador. Passeios com larguras inferiores a 1.20 metros 

obrigam os utilizadores a deslocarem-se para a  estrada quando se cruzam, por exemplo, 

com outra pessoa de cadeira de rodas. 

Já em passeios com 1.20 metros de largura, se um utilizador se cruzar com outro 

de cadeira de rodas é necessário que, pelo menos um, se encoste a um dos lados, para 

viabilizar o cruzamento. Ao contrário, os passeios com larguras iguais ou superiores a 

1,50 metros de largura demonstram ser mais confortáveis e seguros para os utilizadores, 

permitindo o cruzamento entre várias pessoas. 

Em suma, como é possível ver na Figura 30, Pinhel apresenta 37.35% das Ruas 

sem passeios, 19.54% com passeios inferiores a 1.20 metros, 0.40% com largura igual a 

1.20 metros, (mínimo exigido pelo Decreto-Lei n.º 163 2006 de 8 de Agosto de 2006), 

10.59% com largura entre 1.20 e 1.50 metros e, por fim, 32.12% com larguras iguais ou 

superiores a 1.50 metros. 

 

Figura 27: Exemplo de passeios com largura inferior a 1.20 metros 
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Figura 28: Relação entre a largura dos passeios e o cruzamento de pessoas 

 

Fonte: Conceito Europeu de Acessibilidade 2003 

 

 As passagens de peões são também uma das infraestruturas essenciais para a 

circulação pedonal pois permitem o atravessamento de ruas. Se considerarmos que 

num cruzamento deve ser possível atravessar a rua em todas as direções devem, assim, 

existir oito rebaixamentos, (excluindo em ruas em plataforma única). O principal 

problema observado em várias ruas é a inexistência de rebaixamentos para peões, 

sejam elas artérias principais ou secundárias (figura 29). Desta forma, nestes casos, não 

existe um percurso pedonal totalmente acessível, ou mesmo, parcialmente acessível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Inexistência de rebaixamento numa passagem de peões 
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O atravessamento das vias rodoviárias por parte das pessoas que circulem em 

cadeira de rodas, ou por outras pessoas que tenham problemas de mobilidade, está 

muito condicionado ou mesmo impossibilitado. Importa reforçar que a inexistência de  

rebaixamentos nas interceções dos trechos de rua condiciona totalmente a acessibilidade 

de cada trecho. Na figura 31 estão cartografados, através de pontos, todos os locais onde 

deveriam existir rebaixamentos para peões e onde de facto não existam. Como é 

possível verificar Pinhel revela diversos problemas, uma vez que, o seu núcleo urbano 

apresenta em praticamente todas as ruas inexistências de rebaixamentos para peões. 

 

 

O mobiliário urbano é colocado na via pública com a função de melhorar o 

conforto do cidadão enquanto este se desloque na via. Todavia, os passeios com largura 

igual ou inferior a 1,20 m não admitem nenhum tipo de mobiliário urbano uma vez que 

a sua localização diminui a largura livre mínima exigida pela legislação. Nos passeios 

com largura entre 1,20 m e 1,50 m admite-se a existência de algum tipo de mobiliário 

urbano, desde que não ocupem mais de 30 cm, se encontrem localizados no lado 

exterior do passeio e não sejam adjacentes a vias principais e vias distribuidoras. Nos 

Figura 30: Distribuição do Estado atual dos passeios 
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casos em que o passeio tem largura igual ou superior a 1,50m, é admitida a presença de 

mobiliário urbano, devendo este estar localizado na parte mais exterior do passeio e 

disposto de forma linear. No entanto, em certas situações pontuais, podem manter-se os 

elementos de mobiliário urbano que existam junto às fachadas, desde que a sua 

espessura não ultrapasse 15 cm (espessura contínua até ao solo). 

 

 

Em suma, devem servir de apoio e não de obstáculo. O que muitas vezes  

acontece é que o mobiliário urbano, além de ser mal desenhado no sentido de não ser 

pensado para o uso de todos, é também mal localizado prejudicando a largura livre dos 

passeios, (Figura 32). Na “cidade tudo cabe, o que temos é de saber colocar as coisas 

certas nos seus devidos lugares”35 Na Figura 33 é possível ver um esboço de como deve 

estar disposto o mobiliário urbano em passeios adjacentes a vias principais e vias 

distribuidoras. 

                                                                 
35

 TELES, Paula, Cidades de desejo entre desenhos de cidade – Boas práticas de desenho urbano e design inclusivo, 
2009 

Figura 31: Distribuição da inexistência de rebaixamentos para peões  
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Figura 32: Mobiliário urbano mal localizado 

 

 

Na Figura 34 está também representado espacialmente todo o mobiliário urbano 

mal localizado em Pinhel. Mais uma vez, é possível ver que esta situação é muito 

comum neste concelho, que regista cerca de 1400 peças de mobiliário urbano que, em 

maior ou menor magnitude, prejudicam a acessibilidade pedonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Esboço dos passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras  

Fonte: Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos 
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O aparecimento de degraus isolados, dificilmente detetáveis por pessoas com 

dificuldades visuais, é um problema muito frequente em zonas declivosas. Apesar de 

tudo, podem, em muitas situações, ser evitados. Na Figura 35 são apresentados todos 

os degraus isolados identificados no espaço público. 

 

 

 

Figura 34: Distribuição do Mobiliário urbano mal localizado 

Figura 35: Distribuição dos Degraus isolados 
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As rampas surgem muitas vezes para funcionarem como uma alternativa às 

escadas. Porém nem sempre são desenhadas corretamente e de acordo com a legislação 

portuguesa. 

Na figura 36 é possível ver um exemplo de uma rampa de Pinhel que apresenta 

uma inclinação longitudinal claramente superior ao permitido por lei. Além disso o 

corrimão não é prolongado ou sequer o pavimento é adequado (pouca aderência). 

 

Figura 36: Rampa mal desenhada 

 

 
 
 

A circulação pedonal por ruas com pendentes elevadas constituem um grave 

problema para as pessoas com mobilidade condicionada. Frequentes nos centros 

históricos e em zonas com orografia muito irregular, este tipo de ruas são pontos críticos 

do espaço público. Nestes casos é necessário criar percursos acessíveis alternativos, 

utilizando ruas de pendente inferior ou recorrendo a soluções imaginativas.  

De acordo com a FEDERAL AGENCY COMMITTED TO ACCESSIBLE 

DESIGN (1998), quando falamos em circular ao longo dos passeios, a inclinação 

excessiva é a maior barreira para a generalidade dos peões, principalmente para os que 

usam cadeiras de rodas, andadores e muletas, ou utilizadores que têm um equilíbrio ou 

resistência menor. 

Os declives máximos recolhidos para cada trecho de rua da área de intervenção 

são apresentados na figura 37. Como é possível ver, foram divididos em cinco classes. 

A primeira, pendentes longitudinais inferiores a 6%, é comum a 46,49% das ruas da 

área de estudo e a que permite que qualquer utilizador circule confortavelmente. Aliás, é 

também o declive máximo recomendado pelo Decreto-Lei 163/2006 para a via pública, 
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estabelecimentos públicos e edifícios. A segunda classe, entre 6 e 8% de declive, é 

registada em 24,19% das ruas e permite que a maioria dos utilizadores circule, apesar de 

ser em projeções horizontais inferiores. A próxima classe, com uma percentagem de 

representação de 6,96%, tem declives entre os 8 e 10% e constitui já problemas para 

muitos utilizadores. As duas últimas classes, entre 10 e 12%, e maior que 12% registam 

15,27% e 7,09%, respetivamente. 

Em suma, a percentagem de ruas com declives inferiores a 8% é superior a 70% 

o que significa que em ruas com pendentes transversais superiores, à priori inacessíveis, 

existirá grandes possibilidades de poderem ser criadas alternativas mais confortáveis 

para todos os utilizadores. 

 

Figura 37: Distribuição dos declives 

 

 

7.2 Graus de Acessibilidade 

 

Ao longo deste capítulo foram dados exemplos reais sobre a aplicabilidade da 

base de dados de “Acessibilidade para Todos” de Pinhel. No entanto, os diversos 

indicadores foram analisados separadamente, tornando difícil retirar um diagnóstico 
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geral da área de estudo. É neste contexto que surge a necessidade de estabelecimento de 

graus de acessibilidade, elaborados com base em todos os indicadores. Uma vez que 

todos os dados estão armazenados numa base de dados foi possível elaborar estes graus 

recorrendo a expressões SQL. 

Assim sendo, foram estabelecidos cinco graus de acessibilidade distintos 

designadamente: 

Grau 1: Passeios Acessíveis a Todos pelos quais todos os utilizadores podem 

circular independentemente. Este é a melhor indicação que uma rua poderá ter e assim 

sendo é baseada em critérios bastante exigentes, nomeadamente: 

 

A) Largura mínima de 1,20 metros nas ruas secundárias ou 1.5 metros nas ruas 

principais; 

B) Declive igual ou menor a 6%; 

C) Existência de Rebaixamentos bem localizados e bem desenhados em todas as 

passagens de peões; 

D) Todos os elementos e mobiliário urbano devem estar corretamente 

localizados e desenhados;  

E) Não devem existir degraus isolados nem planos perigosos; 

F) No caso de existirem escadas e/ou rampas, devem respeitar todos os critérios 

identificados anteriormente; 

 

Grau 2: Passeios Acessíveis com pequenos problemas pelos quais os 

utilizadores possam circular independentemente se foram corrigidas algumas condições 

pouco confortáveis para os mesmos. Os seus requisitos são: 

 

A) Largura mínima de 1.20 metros de largura; 

B) Declive igual ou menor a 8%; 

C) Existência de Rebaixamentos bem localizados e bem desenhados em todas as 

passagens de peões; 

D) Todos os elementos e mobiliário urbano devem estar bem localizados não 

prejudicando a largura livre mínima de 1,20 metros dos passeios; 

E) No caso de existirem escadas e/ou rampas, devem respeitar todos os critérios 

identificados anteriormente; 

 



 

80 
 

Grau 3: Passeios com acessibilidade reduzida que colocam, em algumas 

partes, sérios problemas à circulação dos utilizadores. As suas características específicas 

são:   

A) Largura mínima dos passeios de 1, 20 metros; 

B) Declive igual ou inferior a 10%; 

C) Existência de rebaixamentos para peões em todas as passagens de peões; 

E) No caso de existirem rampas e escadas devem respeitar os critérios 

identificados anteriormente; 

 

Grau 4: Passeios inacessíveis convertíveis em circuláveis  que podem ser 

acessíveis, devido aos declives baixos, se forem realizadas intervenções ao nível de 

infraestruturas básicas. As suas características específicas são: 

 

A) Declive igual ou inferior a 12%; 

 

Grau 5: Passeios inacessíveis devido à ausência de infraestruturas básicas como 

passeios ou rebaixamentos pedonais, ou pelo inconveniente da existência de declives 

bastante elevados. Neste último caso, são áreas onde as intervenções com vista ao 

melhoramento da sua acessibilidade são muito limitadas devido à orografia natural. As 

características específicas são: 

 

A) Declives superiores a 12%; ou 

B) Inexistência de passeios ou Passeios com larguras inferiores a 1.20 metros; 

ou 

C) Inexistência de rebaixamentos para peões; 

 

Na Figura 38 são apresentados os resultados. Como é possível ver, não existe 

qualquer passeio com os dois graus de acessibilidade mais elevados, (Passeios 

Acessíveis a Todos e Passeios acessíveis com pequenos problemas), o que indica desde 

logo graves problemas de acessibilidade na área de estudo. Este facto tem a ver 

principalmente com o facto de os dois primeiros graus exigirem a existência de 

rebaixamentos bem desenhados uma vez que, na área de estudo, não existe nenhum que 

cumpra este critério. 
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Relativamente ao grau de acessibilidade 3: Passeios com acessibilidade reduzida 

são comuns a 6,03% da área de estudo e têm passeios com larguras de pelo menos 1,20 

metros, o mínimo definido por lei e que possibilita a passagem dos utilizadores, 

excetuando a existência de mobiliário mal localizado ou planos perigosos. Os passeios 

com esta classificação têm também rebaixamentos em todas as passagens de peões 

apesar de não estrem corretamente desenhados. 

Por sua vez, os passeios com Grau de acessibilidade 4: Passeios inacessíveis 

convertíveis em circuláveis representam 35,1% do total. Apesar de serem inacessíveis e 

apresentarem graves problemas permitem a passagem de utilizadores com cadeira de 

rodas sem possibilidade de cruzamento entre vários utilizadores. Além disso é 

importante referir que devido aos declives inferiores a 12% têm condições para se 

tornarem acessíveis a todos, desde que todas as condições sejam melhoradas. 

Por fim, os Passeios com Grau de acessibilidade 5: Passeios Inacessíveis têm 

uma expressão de 58,86% na área de estudo e são aqueles que apresentam enormes 

problemas para os utilizadores do espaço público ou porque nem sequer têm passeios ou 

simplesmente porque apresentam declives elevados, incomportáveis para a grande 

maioria dos utilizadores. 

Em suma, é possível aferir que a área de estudo apresenta no geral graves 

Figura 38: Distribuição dos Graus de Acessibilidade 
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problemas de acessibilidade, tendo ainda muito que melhorar nos vários aspetos 

referenciados ao longo deste capítulo. Aliás, encontra-se bastante longe de cumprir a 

legislação em vigor.  
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8. Conclusão 

 

O conceito de Desenho Universal visa tornar todo o tipo de produtos ou edifícios 

acessíveis para o maior número possível de pessoas. Trata-se de um conceito que tem 

aplicabilidade alargada, e que  surgiu de outros como Barrier-Free Design que 

emergiram de reivindicações das Pessoas com Mobilidade Condicionada, por sinal cada 

vez mais numerosa.  

A principal diferença é que evoluímos de um conceito que procura a conceção 

de soluções especiais para pessoas idosas ou com deficiências, para um que defende a 

elaboração de produtos desenhados a pensar em todos, isto é, numa perspetiva de 

integração de toda a população. 

Atualmente, no urbanismo,  o desenho universal assume-se como um 

instrumento privilegiado para a concretização da acessibilidade e, em paralelo, da 

promoção da inclusão social. Projetar espaços cada vez mais abrangentes e menos 

restritivos é uma tendência irreversível, e o Desenho Universal  é o novo paradigma do 

desenho do espaço público. Desenvolver este novo modo de pensar e desenhar para 

alcançar a acessibilidade plena é a melhor estratégia para garantir a igualdade efetiva de 

oportunidades. O carácter ambicioso e amplo deste novo paradigma pode definir um 

caminho para que as políticas de promoção de acessibilidade tenham continuidade ao 

longo do tempo e superem muitos dos desafios que impedem de se conseguir a 

igualdade de oportunidades e uma melhor qualidade de vida para todos. 

Ao longo deste trabalho foi possível reconhecer as características físicas mais 

importantes do espaço público no que toca à monitorização da sua acessibilidade e que 

podem constituir-se como grandes barreiras para a população. Ficou claro que, apesar 

de existirem condicionantes naturais do próprio território, à priori, mais difíceis de 

serem contrariadas, (como por exemplo o declive), a maior parte destas características 

são de fácil aplicação e contribuem, largamente, para a integração plena de todas as 

pessoas. A simples localização do mobiliário urbano é um dos exemplos mais notórios 

uma vez que se trata de um procedimento simples mas que, quando mal localizado, 

pode obstruir o espaço livre dos passeios e impedir os utilizadores de circularem 

confortavelmente. 

Apesar de tudo, quando analisado o estudo de caso – Pinhel - foi possível ver 

que ainda existe um longo caminho a percorrer. Através  da metodologia desenvolvida -

Graus de Acessibilidade - que se baseia em todas as características intervenientes na 
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acessibilidade do espaço público armazenadas na base de dados , foi possível concluir 

que a cidade apresenta grandes problemas que colocam todos os dias grandes barreiras à 

independência de cidadãos com mobilidade condicionada. Aliás, apesar de a legislação 

portuguesa ter evoluído consideravelmente desde que aderimos à, chamada Comunidade 

Económica Europeia (CEE), ainda existe muito para melhorar. A  atual Lei nº 163/2006 

de 8 de Agosto está bastante longe de ser cumprida. É comum a falta de infraestruturas 

básicas como passeios, passadeiras e rebaixamentos. Para piorar, as existentes não 

satisfazem, na grande maioria dos casos, os princípios do Desenho Universal, 

funcionando assim como um mecanismo de segregação social. 

Por essa razão, a própria metodologia de cálculo de percursos acessíveis foi uma 

das maiores dificuldades encontradas ao longo deste trabalho. Através dela, foi dada a 

hipótese de um utilizador poder adaptar o seu percurso às suas preferências escolhendo 

que tipo de obstáculos pretende evitar. Desta forma, constituiu-se como uma ferramenta 

integradora  e não estigmatizante. No entanto, a sua amplitude encontra-se algo limitada 

devido à falta de condições de acessibilidade atuais. Para uma pessoa com mobilidade 

condicionada é impossível realizar, por exemplo, um percurso acessível entre um centro 

de saúde e uma farmácia ou entre uma igreja e um cemitério. Neste cenário, os 

utilizadores têm a sua independência completamente prejudicada e não têm outra opção 

que não seja pedirem a ajuda a familiares e/ou amigos para os auxiliarem nos seus 

passeios ou deslocações. Talvez seja este o ponto de partida para tornar o concelho mais 

Acessível a Todos: começar por criar pelo menos um percurso acessível entre os 

diversos pontos de interesse. 

É de salientar ainda o modelo de dados desenvolvido para a rede pedonal que se 

mostrou fiável e inovador  sob o ponto de vista da representação de ambos os lados das 

ruas. A sua principal limitação prende-se com a determinação dos locais de 

atravessamento das ruas  em áreas urbanas pouco consolidadas. Especificando, na 

maioria das urbanizações os locais de atravessamento das estradas são identificados 

facilmente através da existência de rebaixamentos nos passeios, ou, como é obvio, das 

passadeiras. Pelo contrário, em locais onde este tipo de infraestruturas básicas quase não 

existam, como em grande parte da área de estudo, torna-se difícil a previsão dos locais 

de passagem uma vez que os peões tendem a atravessar as estradas em qualquer local. 

Neste caso optou-se por simular passagens nos locais onde foi assinalada a inexistência 

de rebaixamentos para peões, mas, tal não significa que sejam os locais verdadeiramente 

utilizados pela população que, nestes casos, não é devidamente orientada para atravessar 
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em sítios adaptados para tal. Este fato retira assim alguma exatidão ao modelo em 

concelhos menos consolidados do ponto de vista urbanístico. Por essa razão, seria 

interessante a aplicação do mesmo num concelho com um aglomerado urbano mais 

consolidado e que disponha minimamente das infraestruturas básicas ao nível da 

circulação pedonal. Num cenário destes pode presumir-se que o modelo seria ainda 

mais fiável. Em suma, a principal conclusão a retirar com o desenvolvimento da 

metodologia de cálculo de percursos acessíveis é que estes praticamente não existem na 

área de estudo.  

Por fim, é importante salientar ainda a potencialidade dos Sistemas de 

Informação Geográfica Livres para a monitorização da acessibilidade no espaço 

público. Ficou claro que se constituem como uma ferramenta bastante útil não só para o 

armazenamento e organização da grande quantidade de dados recolhidos mas também 

na forma como podem ser tratados e potencializados para o bem de todos. Recorrendo a 

estas ferramentas foi possível realizar um estudo completo sobre a acessibilidade da 

área de estudo e, ao mesmo tempo, colocar os dados à disposição de toda a população 

através do WebSIG e da aplicação de cálculo de percursos acessíveis. Tudo isto 

economizando em licenças de software proprietário, o que na conjuntura económica 

atual, pode ser um fator importante de competitividade. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Indicadores associados às características dos arruamentos 

Nome Descrição 

Inclinação longitudinal de cada troço de 

arruamento 

É sempre registada a medida menos favorável, ou 

seja, o declive maior identificado. 

Tipologia da rua 

Dividida em classes: Caminho de Terra, Estrada 

Nacional, Em Obras, Espaço Livre ou Praça, Não 

Urbanizado e Urbanizado; 

A tipologia da rua pode ser um grande entrave à 

circulação pedonal, por exemplo, caso sejam ruas 

ainda com piso em terra batida, podem dificultar 

a mobilidade de uma pessoa de cadeira de rodas.  

Largura das ruas 

Pode interferir bastante no desenho dos passeios 

uma vez que, se forem ruas demasiado estreitas, 

não existe a possibilidade de termos passeios 

com larguras adequadas, sendo obrigados a 

projetar a rua em plataforma única (secção única 

de rua, sem diferenciação de nível entre passeio e 

a faixa de rodagem), ou a vedar o trânsito 

automóvel. 
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Tabela 2: Indicadores associados às características dos passeios  

Nome Descrição 

Largura livre dos passeios 

É sempre registada a medida menos favorável, neste caso a 

largura menor identificada. Considera-se como mínimo exigível 

1,2 metros, para que seja possível as pessoas cruzarem-se 

ocasionalmente. As zonas com maior densidade populacional 

devem ter contudo ter passeios com pelo menos 1,5 metros de 

largura livre. 

Existência de estacionamento e a 

sua tipologia 

Considera-se que determinados tipos de estacionamento não são 

os mais adequados para os peões (estacionamento em 90o e 45o). 

Estas últimas tipologias invadem parcialmente os passeios e se a 

largura dos mesmos não for suficiente, os passeios tornam-se 

inacessíveis. 

 

Tabela 3: Indicadores associados aos rebaixamentos para peões  

Indicadores Descrição 

Largura total 

Os rebaixamentos devem ter a mesma largura que 

as passadeiras e, em qualquer caso, devem ter uma 

largura mínima de 1,80 metros. 

Largura Livre 
A largura livre deve ser pelo menos de 1,2 metros, 

sendo aconselhável 1,5 metros. 

Pendente longitudinal Deve ser no máximo de 8% 

Pendente transversal Deve ser no máximo de 2% 

Faixa de pavimento de encaminhamento 

A faixa de pavimento diferenciado deve ser 

colocada no eixo do rebaixamento desde a linha de 

fachada até ao início do rebaixamento com uma 

largura de 1.2 metros. 

Desníveis laterias protegidos 
Devem estar protegidos com mobiliário urbano, 

como por exemplo semáforos ou papeleiras. 

Pavimento nivelado com a rua 

O rebaixamento deve estar perfeitamente nivelado 

com o pavimento da rua ou estrada. 
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Tabela 4: Indicadores associados a escadas urbanas  

Indicadores Descrição 

Largura útil Deve ser no mínimo de 1,2 metros. 

Faixa de aproximação 

No início e no fim da escada deve existir uma 

faixa de aproximação com pavimento e textura 

de cor diferenciada. 

Altura dos corrimãos 

As escadas devem dispor de corrimãos 

compreendidos entre os 0.85m-0.90m, sendo 

aconselhável colocar um segundo corrimão 

entre os 0.70m-0.75m e separados por 0.035m-

0.05m da parede. 

Existência de corrimão central 

Em escadas com mais de 3 metros de largura 

devem existir um corrimão central, para além 

de corrimãos de ambos os lados. 

Corrimãos prolongados 
Os corrimãos devem ser prolongados em 30 cm 

no início e no fim das escadas. 

Corrimãos contínuos 
Os corrimãos devem ser contínuos ao longo de 
todos os lanços e patamares. 

Iluminação O nível de iluminação deve ser de 300 lux. 

Profundidade dos patamares intermédios 

Devem ter no mínimo uma profundidade, 

medida no sentido do movimento, de 0.70 

metros sendo aconselhável 1.20 metros ou 

mais. 

Número de Degraus contínuos O número máximo de degraus contínuos é 12. 

Profundidade dos degraus (cobertor) 
Devem ter uma profundidade mínima de 28 

cm. 

Altura dos degraus (espelho) Devem ter uma altura máxima de 18 cm. 

Cobertor sobrepõe-se ao espelho (Focinho) O cobertor não deve sobrepor o espelho. 

Rampa alternativa 
Deve existir sempre uma rampa em alternativa 

à escada. 
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Tabela 5: Indicadores associados a rampas 

Indicadores Descrição 

Largura livre Deve ser de pelo menos 1,20 metros. 

Comprimento máximo com inclinação de 6% 
O comprimento máximo com inclinação de 6% é 

10 metros. 

Pendente transversal Não deve ser superior a 2%. 

Adequação do Pavimento 
O pavimento deve ser duro, anti deslizante e sem 

ressaltos. 

Profundidade patamares intermédios 
Devem ter no mínimo uma profundidade, medida 

no sentido do movimento, de 1,5 metros. 

Largura patamares intermédios 
Devem ter uma largura igual à da rampa, ou seja, 

no mínimo 1,20 metros. 

Existência de corrimão 

Em rampas com inclinação superior a 6% devem 

existir corrimãos de ambos os lados e devem ser 

duplos. 

Altura corrimãos 

Devem estar a uma altura compreendida entre 

0.70-0.75 metros e outro a 0.90 metros e 0.95 

metros. 

Prolongamento dos corrimãos 
Os corrimãos devem ser prolongados em 30 cm no 

início e no fim das rampas. 

Continuidade dos corrimãos 
Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos 

vários lanços e patamares. 

Largura rebordo lateral 
Deve existir um rebordo lateral de pelo menos 5 

cm sendo aconselhável 10 cm. 

Faixa de aproximação 

Deve existir no início e no final da rampa uma 

faixa de aproximação de textura e cor diferenciada 

de largura igual à da rampa. 

Nível de iluminação O nível de iluminação deve ser de 200 lux. 
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Tabela 6: Indicadores associados aos elementos e mobiliário urbano 

Nome Indicadores Descrição 

Árvores 

Espaço livre 

É necessário que as árvores 

deixem um espaço livre de 

1,20 metros sendo 

aconselhável 1,5 metros. 

Altura livre 

Os ramos devem estar 

devidamente podados deixando 

uma altura livre de pelo menos 

2,4 metros. 

Largura das aberturas das 

grelhas para as caldeiras 

As aberturas das grelhas devem 

ter como máximo uma 

dimensão que permita a 

inscrição de um círculo de 2 

cm. 

Grelhas niveladas com os 

passeios 

Devem estar perfeitamente 

niveladas com o pavimento dos 

passeios 

Orientação das aberturas das 

grelhas 

A disposição das aberturas das 

grelhas devem ser transversais 

ao sentido dominante de 

circulação. 

Grelhas 

Largura das aberturas 

As aberturas das grelhas devem 

ter como máximo uma 

dimensão que permita a 

inscrição de um círculo de 2 

cm. 

Grelhas niveladas com os 

passeios 

devem estar perfeitamente 

niveladas com o pavimento dos 

passeios 

Orientação das aberturas das 

grelhas 

A disposição das aberturas das 

grelhas devem ser transversais 

ao sentido dominante de 

circulação. 
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Tampas de instalações 

Niveladas com os passeios 

Qualquer tampa de instalações 

existente no espaço público 

deve estar perfeitamente 

nivelada com o pavimento 

existente. 

Ressaltos 

Não deve apresentar nenhum 

ressalto que apresente um 

obstáculo para os peões 

Cabine Telefónica 

Altura mínima 

O espaço da cabine deve ter 

uma altura mínima de 2,00 

metros. 

Espaço mínimo na cabine 

Deve ser 1,20 metros de 

comprimento e 0.80 metros de 

largura. 

Largura mínima de acesso 
A largura mínima de acesso 

deve ser 0.90 metros. 

Altura dos elementos 

Os elementos que estejam ao 

alcance da mão devem ter uma 

altura entre 0.65 metros e 1.30 

metros, e afastados do fundo 

em 0.30metros. 

Acesso nivelado 

O acesso à cabine deve estar 

nivelado sem degrau ou então 

com uma rampa de acesso. 

Marco do Correio 

Altura do recetáculo 

A boca do recetáculo postal 

deve estar localizada a uma 

altura compreendida entre 0.60 

metros e 1.40 metros. 

Perímetro uniforme 
O perímetro do marco deve ser 

igual na base e no topo. 

Parquímetro Altura da ranhura 
Deve estar compreendida entre 

0.60 metros e 1.20 metros. 

Casas de banhos públicas Espaço livre de manobra Deve existir um espaço livre de 
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manobra de 1,50 metros de 

diâmetro o que permite uma 

volta completa de 360o. 

Acesso nivelado 

O acesso à cabine deve estar 

nivelado sem degrau ou então 

com uma rampa de acesso. 

Altura mecanismos das portas 

Devem estar localizados a uma 

altura compreendida entre 0.80 

metros e 1.10 metros em 

relação ao solo. 

Símbolo Internacional de 

Acessibilidade 

Se a casa de banho é acessível 

deve existir no exterior o 

Símbolo Internacional de 

Acessibilidade. 

Abrigos de passageiros 

Altura da informação 

A informação deve estar fixada 

a uma altura compreendida 

entre 1.05 metros e 1.55 

metros. 

Sinalização para os elementos 

transparentes 

Os elementos transparentes 

devem estar todos 

transparentes. 

Informação das linhas 

Deve existir informação sobre 

as linhas que servem a 

paragem. 

Largura do acesso 

O acesso ao abrigo deve 

permitir inscrever um círculo 

de 1.50 metros de diâmetro 

livre de obstáculos. 

Partes do abrigo fechadas 

O abrigo deve ser sempre 

fechado pelo menos na parte 

traseira e na lateral mais 

fustigada pelo vento. 

Ascensores Altura dispositivos de Os dispositivos de comando 
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comando devem estar instalados a uma 

altura, medida entre o piso e o 

eixo do botão, compreendida 

entre 0.90 metros e 1.30 

metros. 

Largura mínima 
Não deve ser inferior a 1,10 

metros de largura. 

Profundidade mínima 
A profundidade não deve ser 

inferior a 1.40 metros. 

Esplanadas e toldos 

Altura dos toldos 

Os toldos devem estar a uma 

altura igual ou superior a 2.40 

metros. 

Área de esplanada delimitada 

A área de esplanada deve estar 

delimitada com elementos 

fixos. 

Área de esplanada sinalizada 

A área de esplanada deve estar 

sinalizada com faixas de 

pavimento de cor e textura 

diferenciadas. 

Semáforos para Peões 

Altura mínima 

A altura mínima do semáforo 

em relação ao solo deve ser de 

2,40 metros. 

Existência de elementos 

visuais 

Devem existir sinais visuais 

indicadores do momento certo 

para a passagem dos peões. 

Existência de elementos 

sonoros 

Devem emitir um sinal sonoro 

indicador do momento certo 

para a passagem dos peões. 

Altura ativação manual 

No caso de o semáforo dispor 

de ativação manual, este deve 

estar localizado a uma altura 

compreendida entre 0.90 

metros e 1 metro. 
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Pilaretes 

Altura mínima 

Recomenda-se que tenham 

uma altura mínima de 0.40 

metros. 

Cor contrastante 
A sua cor deve ser visualmente 

contrastante com a envolvente. 

Bancos 

Altura do assento 
A altura do assento deve estar 

no mínimo a 0.40 metros. 

Existência de apoio de braços 
Devem ter apoio de braços nas 

extremidades. 

Altura do encosto 
O encosto deve ter uma atura 

de 0.40 metros. 

Permitem aproximação lateral 

Os bancos devem permitir uma 

aproximação lateral para 

realizar a transferência de um 

cidadão com mobilidade 

condicionada. Assim deve ser 

possível inscrever-se um 

círculo de 1.50 metros de 

diâmetro. 
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Modelo Lógico 
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Tabela 8: Ponderações usadas para cálculo das impedâncias das 
passagens 

Variável Adultos Idosos 
Cadeira de rodas ou 

Carrinhos de bebés 

Inexistência de 
rebaixamentos 

0,3 0,4 excluídos 

Rebaixamentos mal 
desenhados 

0,1 0,1 0,45 

Passadeiras mal 
desenhadas 

0,2 0,05 0,2 

Passadeiras mal 

localizadas 
0.1 0.1 0.1 

Inexistência de 
passadeiras 

0.3 0.35 0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Ponderações usadas para cálculo das impedâncias dos 

passeios 

Variável Adultos Idosos 
Cadeira de rodas ou 

Carrinhos de bebés 

Declive 0,2 0,25 0,3 

Degraus isolados 0,1 0,05 excluídos 

Escadas bem desenhadas 0,1 0,1 excluídos 

Escadas mal desenhadas 0,15 0,15 excluídos 

Planos perigosos 0,1 0,05 0,05 

Rampas bem desenhadas 0,005 0,01 0,01 

Rampas mal desenhadas 0,01 0,02 0,1 

Estado atual dos passeios 0,225 0,25 0,3 

Elementos urbanos mal 
localizados 

0,025 0,05 0,1 

Elementos urbanos mal 
desenhados 

0,03 0,01 0,02 

Mobiliário urbano mal 
localizado 

0,025 0,05 0,1 

Mobiliário urbano mal 
desenhado 

0,03 0,01 0,02 
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Fórmula utilizada para o cálculo das impedâncias dos passeios:  

 

Comprimento + (1* ((valor do declive * ponderação)+(contagem de degraus isolados * 

ponderação) + (contagem de escadas mal desenhadas * ponderação) +  (contagem de 

escadas bem desenhadas * ponderação) + (contagem de planos inclinados * 

ponderação) + (contagem de Rampas mal desenhadas * ponderação) + (largura dos 

passeios * ponderação) + (contagem de elementos urbanos mal localizados * 

ponderação) + (contagem de elementos urbanos mal desenhados * ponderação) + 

(contagem de mobiliário urbano mal localizado * ponderação) + (contagem de 

mobiliário urbano mal desenhado * ponderação); 

 

 

 

Fórmula utilizada para o cálculo das impedâncias das passagens: 

 

Comprimento + (1*  (contagem de Inexistência de Rebaixamentos * ponderação) + 

(contagem de rebaixamentos peões mal desenhados * ponderação) + (contagem 

passadeiras mal desenhadas * ponderação) + ( contagem passadeiras mal localizadas 

* ponderação) +(contagem de inexistência de passadeiras * ponderação)); 

 

 

 

 

 




