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Resumo 

 

O presente trabalho constitui um estudo sobre o desenho inclusivo e o contributo da arquitectura 

paisagista na criação de ambientes que possam ser utilizados por todas as pessoas, 

independentemente das suas capacidades. 

O desenho inclusivo nasce da necessidade de integrar na sociedade aquelas pessoas que, por 

algum motivo, não participam activamente na vida das cidades. Esta inércia de participação pode ser 

resultado de políticas, de pensamentos ou de mau urbanismo e arquitectura. Na verdade, é este 

último ponto que mais condições de exclusão cria, pontuando as cidades com barreiras à locomoção 

de pessoas com mobilidade reduzida. Entre estas pessoas constam os deficientes (físicos, sensoriais 

e psicológicos), idosos, grávidas ou com crianças de colo e pessoas com membros temporária ou 

permanentemente inutilizáveis. Não se pode portanto ignorar que, em algum momento da vida, o Ser 

Humano torna-se incapacitado. 

A aplicação dos conhecimentos adquiridos num bairro consolidado tem como objectivo avaliar a 

possibilidade de tais situações se readaptarem, tornando-se acessíveis e facilitadoras de 

experiências. 

O desenho inclusivo torna-se assim uma ferramenta para o futuro para melhorar a qualidade de 

vida nas cidades, criando espaços para todos. 

 

 

Palavras-chave: desenho inclusivo, deficiência, barreiras, exclusão. 
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Abstract 

 

This study is about inclusive design and the contribution of landscape architecture in creating 

environments that can be used by all people, regardless of their abilities.  

The inclusive design is created from the need to integrate into society those who, for some reason, 

do not participate actively in the life of cities. This inactivity may be the result of policies, thoughts or 

bad urban planning and architecture. In fact, it is this last point that offers conditions for exclusion, 

creating physical barriers in the cities for people with reduced mobility. Among these people are 

disabled (physical, sensory and psychological), elderly, pregnant or with infants and people with an 

unusable member of the body. We cannot ignore that, at some point in life, the human being becomes 

incapacitated.  

Applying the acquired knowledge in a consolidated district aims to assess the possibility of such 

situations to readapt, becoming accessible and experiences providers. 

The inclusive design thus becomes a tool for the future to improve the quality of urban life, creating 

spaces for everyone. 

 

 

Keywords: inclusive design, disability, architectural barriers, exclusion. 
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Extended Abstract 

 

When we talk about impairment, the picture that emerges is that of people with disabilities 

(physical, sensory or psychological). However, disability and impairment are distinct concepts, 

although inextricably linked, as reflected in the models created that explain the differences between 

them. 

In contemporary society, disabled people are not the only who find difficulties integrating into 

society. There is a wider range of people unable to perform tasks of day-to-day, requiring appropriate 

environments for that. Examples are elderly, pregnant or with infants, people with limbs or vision 

temporarily or permanently unusable. The impairment thus results from the inadequacy of a person to 

his environment, and each person may experience impairment in the path of life. These are problems 

that inclusive design seeks to resolve, through the creation of products, spaces and technologies 

accessible to a wide range of people. 

The inclusive design aims the use and access of all people to products, buildings, outdoor spaces, 

transportation, communication, etc. It is governed by seven principles that guide the design and 

construction of such scenarios. Beyond the question of accessibility, inclusive design also allows 

people with sensory disabilities to experience the places, using other senses in the absence of any. 

The landscape architecture contributes with his knowledge in the design of public space and ecology, 

ensuring accessibility and availability of sensory experiences, resorting to the use of living and inert 

materials.  

Only recently the societies begun to consider issues of accessibility in urban areas, so cities today 

have some discontinuities in their pathways and barriers that prevent mobility in certain sections. 

Interventions in these areas, to make them inclusive, are more complicated, but still not impossible. In 

these cases, we need a preliminary study of current conditions, followed by proposals for intervention. 

Make these neighborhoods or cities more accessible contributes to an improved quality of spaces and 

the quality of life of its residents. 

This is why cities should evolve so to accommodate a modern society, composed of people of all 

ages and abilities. 
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1. Introdução 

Quando se fala em desenhar espaços para todos, o público-alvo que nos surge no pensamento 

são as pessoas portadoras de deficiências, especialmente motoras. No entanto, não é esse o 

objectivo principal do desenho inclusivo mas sim desenhar espaços e produtos para uma ampla gama 

de pessoas, independentemente das suas capacidades. Os que mais beneficiam são aqueles que 

possuem deficiências, sendo favorecidas a sua qualidade de vida e integração na sociedade. 

Para perceber o desenho inclusivo, seus princípios e suas vantagens, há primeiro que se perceber 

o conceito que deu origem a este tipo de desenho: incapacidade. A incapacidade e a deficiência são 

conceitos que, incorrectamente, são muitas vezes tidos como o mesmo ou com significados 

semelhantes. Na verdade, apesar de serem distintos, são indissociáveis, uma vez que a incapacidade 

resulta da interacção da deficiência com o ambiente onde o Homem se insere. Entra aqui um 

elemento de extrema importância no processo de inclusão, a cidade. E com a cidade vêm as pessoas 

que a projectam, habitam e que a fazem mover. Com o crescimento da população mundial e o 

aumento da esperança média de vida, são cada vez mais as pessoas que não se enquadram naquilo 

que são os padrões normais para um ser humano habitar em sociedade. Para este processo de 

exclusão contribuem as atitudes, as políticas e claro, o desenho das cidades. E ao contrário do que 

se pensa primeiramente, não são apenas as pessoas com deficiências que são excluídas por estas 

cidades modernas. De uma maneira mais indirecta também o são os idosos, mulheres grávidas e 

com crianças de colo ou mesmo pessoas com membros temporariamente inutilizáveis. Tenhamos 

então consciência que, em algum momento da nossa vida, poderemos estar incapacitados de realizar 

uma tarefa. É portanto necessário que as cidades de hoje contribuam, com o seu desenho, estrutura 

e produtos, para que todos os seus habitantes possam se desenvolver em comunidade, não sentindo 

qualquer tipo de discriminação.  

O processo de inclusão não abrange apenas a questão da acessibilidade e da mobilidade, embora 

sejam esses os problemas com prioridade de resolução. Percursos acessíveis, produtos desenhados 

a pensar numa ampla gama de utilizadores, meios de informação e comunicação acessíveis, 

ambientes exteriores capazes de proporcionar experiências, tudo isto faz parte da inclusão. E é neste 

domínio, do contacto do Homem com o ambiente, que o arquitecto paisagista pode dar o seu 

contributo. Da conjugação entre a capacidade de projectar caminhos e espaços exteriores acessíveis, 

e conhecimentos ao nível de materiais, vegetais ou inertes, e de conceitos de ecologia, pode nascer 

um produto interessante que permite a qualquer pessoa participar na vida social em espaços 

exteriores, estimulando todos os seus sentidos e vivendo várias experiências. 

Será possível, em localidades cujos bairros já se encontram consolidados há alguns anos, aplicar 

estes conhecimentos de maneira a melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes? É este o 

desafio lançado no caso de estudo do presente trabalho, estudando um bairro de uma cidade inserida 

na Área Metropolitana de Lisboa, que actualmente se encontra consolidado. Trata-se de um trabalho 

desenvolvido sob a orientação e com a colaboração do Município de Vila Franca de Xira, 

nomeadamente da Divisão de Ambiente do Departamento de Qualidade Ambiental, na pessoa do Sr. 

Vereador Dr. Fernando Paulo Ferreira.  
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2. Deficiência, Incapacidade e Desvantagem 

2.1. Definições e Modelos 

Quando pensamos em deficiência ocorre-nos de imediato a ideia de incapacidade motora. Porém 

a deficiência é o resultado da interacção de limitações físicas, sensoriais ou mentais com o ambiente, 

físico e cultural (Bieler, 2006). É considerado deficiente todo aquele que, pelas mais diversas razões, 

não se integra naquilo que normalmente são os padrões da sociedade. Estes abrangem, não só a 

incapacidade motora, mas também sensorial (cegueira e surdez) e cognitiva (Alzheimer, síndrome de 

Down, autismo, entre outras). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define genericamente 

invalidez como um termo “chapéu-de-chuva” que cobre deficiências, limitações de actividade e 

restrições na participação. Deficiência é um problema na função ou estrutura do corpo humano, 

representando qualquer perda ou alteração, de carácter temporário ou permanente, de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatómica; limitação de actividade é uma dificuldade encontrada 

pelo indivíduo na execução de uma tarefa ou acção; a restrição na participação é um problema 

experienciado pelo indivíduo no envolvimento de situações diárias. As duas últimas definições, 

limitação de actividade e restrição na participação, podem ser inscritas respectivamente nos termos 

incapacidade e desvantagem: 

Incapacidade exprime a falta de capacidade de um indivíduo portador de deficiência em realizar 

uma tarefa dentro dos limites considerados normais para um ser humano. As incapacidades podem 

ser temporárias ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis, progressivas ou regressivas. 

Desvantagem é o prejuízo social que advém da incapacidade em realizar uma acção dentro da 

sociedade em que o indivíduo se insere. 

 

2.2. Modelos que inter-relacionam os conceitos 

Segundo Nascimento (2002) são várias as teorias, fundamentadas por modelos, que demonstram 

a inter-relação dos conceitos deficiência, incapacidade e desvantagem. São exemplo disso o Modelo 

Nagi, o Modelo do National Center for Medical Rehabilitation Research e o Modelo da Classificação 

Internacional da Funcionalidade da OMS. 

2.2.1. Modelo Nagi 

O Modelo Nagi (Figura 1) foi o primeiro modelo de incapacidade, introduzido pelo sociólogo Saad 

Nagi, em 1965. Nagi reconheceu no seu modelo a importância do meio-ambiente e como a família, a 

sociedade e outros factores da vida comunitária poderiam influenciar a incapacidade. Neste modelo 

considerou quatro componentes, que se relacionam entre si, evoluindo de uma posição pessoal para 

uma posição cada vez mais social, culminando na incapacidade de o indivíduo poder realizar uma 

tarefa. São eles a patologia, a deficiência, as limitações funcionais e a incapacidade. A patologia 

funciona ao nível mais pessoal, ao nível celular. Trata-se de um mau funcionamento a nível celular 

que poderá causar uma disfunção ou atrofio da integridade das estruturas corporais. A deficiência 
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exprime a ocorrência de anomalias ao nível dos tecidos, dos órgãos ou dos membros, derivada dessa 

patologia, traduzindo-se em sintomas. As limitações funcionais traduzem-se em restrições na 

performance pessoal perante actividades diárias e resultam da condição de deficiência do indivíduo. 

Por fim, a incapacidade é a não capacidade que o indivíduo apresenta perante a realização de tarefas 

pessoais e sociais, necessárias ao seu bem-estar e qualidade de vida. 

 

 

Figura 1 - Esquema do Modelo de Nagi (adaptado de: Snyder et al, 2008) 

 

O desenvolvimento do Modelo Nagi foi importante na medida em que mudou a percepção de que 

a incapacidade não deriva apenas da deficiência, mas que é um conceito relacional entre o indivíduo 

e o seu meio-ambiente. Deve-se considerar, portanto, ambas as capacidades individuais 

(deficiências, limitações funcionais) e as capacidades do indivíduo na relação com as situações 

sociais. Por exemplo, considerando o caso de dois indivíduos que sofrem de uma mesma deficiência 

e que até podem apresentar semelhantes sintomas e limitações funcionais, no entanto podem 

apresentar níveis de incapacidade diferentes. Basta que nas suas capacidades pessoais, um dos 

indivíduos seja mais pró-activo na sociedade e mostre uma atitude positiva face às adversidades que 

se lhe surgem, evitando o isolamento. Desta maneira, este modelo fundamenta o porquê da 

possibilidade de duas pessoas com a mesma patologia terem o potencial para tais diferenças no 

tratamento, no desempenho diário e na incapacidade. 

 

2.2.2. Modelo do National Center for Medical Rehabilitation Research 

Em 1993, o National Center for Medical Rehabilitation Research (NCMRR) criou um modelo 

(Figura 2), adaptando o Modelo Nagi incluindo-lhe uma componente relacionada com as influências 

sociais e sua contribuição para a incapacidade. Segundo este modelo, incapacidade representa 

limitações em realizar tarefas, actividades e em desempenhar papéis quer em contexto pessoal quer 

social. A principal diferença entre este modelo e o de Nagi reside na inclusão, por parte deste modelo, 

do conceito de limitações sociais como uma dimensão distinta no processo de definição de 

incapacidade. Limitações sociais referem-se a restrições resultantes de políticas ou barreiras, que 
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limitam a realização de actividades ou negam o acesso a serviços e oportunidades associadas a uma 

total participação na sociedade. 

 

 

Figura 2 - Modelo de National Center for Medical Rehabilitation Research (adaptado de: Snyder et al, 
2008) 

 

 

Este modelo tem vindo a ser trabalhado e reformulado de modo a conter possíveis intervenções 

de reabilitação. Estas intervenções são chamadas de “influências” e têm a possibilidade de afectar o 

grau de disfunção dos órgãos, assim como do desempenho das tarefas (Quadro 1). É desta forma 

que se pode explicar que a eventual falha no desempenho de uma tarefa de um indivíduo na 

sociedade possa ser o resultado das suas atitudes (nível pessoal) e/ou de leis (nível social). 

Quadro 1 - Relação das componentes do modelo e as influências (adaptado de: Snyder et al, 2008) 

 

 

De referir que no modelo mais recente do NCMRR, a reabilitação é considerada um processo 

activo, já que requer a participação do paciente, com o objectivo de melhorar a sua qualidade de vida. 

Deste modo as preferências e os valores do indivíduo são importantes para a participação na 

reabilitação e na capacidade para superar os obstáculos que lhe são apresentados. 
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2.2.3. Modelo da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma das 

classificações internacionais desenvolvidas pela OMS (OMS, 2003), sendo uma revisão da 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (com a sigla inglesa 

ICIDH), de 1980. Estas classificações fornecem uma ampla gama de informações relacionadas com a 

saúde, estando os estados de saúde (doenças, perturbações, lesões) classificados principalmente na 

CID-10 (abreviatura de Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão). A funcionalidade e 

a incapacidade, associadas a esses estados de saúde, estão classificadas na CIF. Portanto a CID-10 

e a CIF são complementares, sendo que a CID-10 diagnostica doenças, perturbações ou outras 

condições de saúde, e a CIF complementa com informações adicionais sobre funcionalidade. 

Sendo a CIF uma classificação, esta não estabelece um modelo de processo de funcionalidade e 

incapacidade. No entanto, permite uma abordagem multidimensional da classificação destes 

conceitos e fornece as informações para possíveis na criação de modelos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Modelo da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (adaptado de: 
Snyder et al, 2008) 

 

Segundo esta classificação, a funcionalidade de um indivíduo trata-se de uma interacção ou 

relação entre as condições de saúde e os factores contextuais – factores ambientais e pessoais. Esta 

interacção é dinâmica, uma vez que uma alteração num dos componentes pode provocar alterações 

nos outros, e bidireccional, não havendo uma ordem pré-estabelecida dos acontecimentos, ou seja, 

pode até a presença da deficiência afectar as condições de saúde, ao invés do contrário. Neste 

processo, também os factores contextuais desempenham um importante papel, interagindo com o 

indivíduo e influenciando o seu nível de desempenho. Os factores ambientais são extrínsecos ao 

indivíduo (atitudes da sociedade, características arquitectónicas, legislação, entre outros). Os factores 

pessoais não são definidos na versão actual da CIF uma vez que são bastante variáveis, sendo 
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deixados ao critério do utilizador, podendo incluir sexo, idade, etnia, forma física, estilos de vida, 

profissão, experiência passada, padrão de comportamentos e até valores psicológicos. 

De referir, ainda, que destes modelos, o de Nagi, no que respeita às relações entre o indivíduo e o 

seu meio-ambiente, considera apenas as questões relacionadas com o indivíduo, ignorando as 

incoerências que existem no espaço edificado e público e que influenciam o desempenho dos 

utilizadores.  

 

2.2.4. Outros modelos adoptados pelas sociedades no tratamento de pessoas com deficiências 

Foram também criados modelos conceptuais que nos facilitam a compreensão dos conceitos de 

incapacidade e funcionalidade, e que demonstram as atitudes das sociedades perante os indivíduos 

portadores de deficiências. Simões & Bispo (2006) referem que são diversos esses modelos de 

análise/definição do que é a deficiência. Os mesmos autores indicam que os vários modelos, 

resultantes da evolução social e científica, podem ocorrer simultaneamente no tempo mas haverá 

sempre um que é dominante em determinada época e região geográfica, apresentando os exemplos 

dos modelos médico, social e moral ou religioso. 

O modelo médico assenta numa perspectiva estritamente individual. Como uma consequência da 

doença, a deficiência requer uma acção que se confina aos domínios da medicina, seja ao nível da 

prevenção seja ao nível do tratamento e da reabilitação médica (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 120/2006). Simões & Bispo (2006) reforçam esta ideia, acrescentando que, como muitas das 

deficiências têm uma origem médica, deveriam ser os médicos os responsáveis pelo 

acompanhamento e tratamento desta. Este modelo tende a desvalorizar a pessoa com deficiência, 

uma vez que representa um modelo social que considera a pessoa “diferente”, excluindo-a das suas 

actividades, consideradas para pessoas ditas “normais” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

120/2006). Por outro lado o modelo social reconhece que a incapacidade não é inerente ao 

indivíduo mas sim um conjunto de condições criadas pelo ambiente, social e até físico, que o tornam 

“diferente”. É portanto essencial, numa sociedade, o respeito pelos direitos humanos e a participação 

activa de todos os seus elementos para a concretização de uma sociedade mais justa e menos 

estigmatizante (Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2006) (Figura 4). Ao invés de esperar 

que as pessoas com deficiências se tornem “normais” de modo a serem integradas na sociedade e 

nela poderem participar, os defensores deste modelo acreditam que deve ser a sociedade que se 

deve adaptar de modo a integrar todo e qualquer um, independente de ser deficiente ou não. A 

Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, e a sua actualização, a 

Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (OMS, 2003), são 

exemplos de documentos que se baseiam numa integração dos modelos médico e social para a 

identificação e explicação das situações geradoras de deficiências e incapacidades.  
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Figura 4 - Esquema ilustrativo do conceito de incapacidade 

 

O modelo moral ou religioso actualmente já não é muito citado, a não ser talvez, em países 

menos desenvolvidos, onde a ciência não está desenvolvida e a religião ainda domina os estilos de 

vida da população. Simões & Bispo (2006) afirmam que, para aqueles que se regem segundo este 

modelo, a deficiência é considerada uma consequência de um castigo divino. Os mesmos autores 

explicam que a adopção deste modelo não será saudável para uma sociedade, uma vez que 

promove comportamentos de isolamento, auto-exclusão e desenvolvimento de uma baixa auto-

estima, resultantes do sentimento de vergonha. Referem ainda que o mais preocupante, e mais grave 

do que em sociedades que toleram a discriminação e exclusão social, é que estas são muitas vezes 

aceites e até encorajadas nestas sociedades em que o modelo religioso vigora. 

Poderemos então chegar a uma prévia conclusão que relata que, o modelo médico está 

relacionado com o termo “deficiência” e o modelo social com o termo “incapacidade”. Mais uma vez 

se refere a importância do meio-ambiente, físico e social, no processo de valorização da pessoa 

portadora de deficiência. 

 

 “Todos os esforços deverão ser empreendidos a diferentes níveis para a adopção do termo 

«incapacidade», enquanto termo genérico que engloba os diferentes níveis de limitações 

funcionais relacionados com a pessoa e o seu meio ambiente, para referir o estatuto funcional 

da pessoa, expressando os aspectos negativos da interacção de um indivíduo com problemas 

de saúde e o seu meio físico e social, em substituição do termo «deficiência» (que apenas 

corresponde às alterações ou anomalias ao nível das estruturas e funções do corpo, incluindo 

as funções mentais) e por isso mais restritivo e menos convergente com o modelo social que 

perfilhamos” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2006 – p. 6956). 

 

Concluamos, portanto, o seguinte: o termo deficiência designa uma malformação a nível da 

estrutura do corpo ou do estado psicológico ou cognitivo de um indivíduo, que pode ser de nascença 

ou adquirida ao longo do percurso de vida; e o termo incapacidade advém do cruzamento das 

relações do indivíduo portador de deficiência com o seu meio ambiente. Incapacidade reflecte a 

restrição ou falta de capacidade em realizar uma actividade dentro dos limites considerados normais 

para um ser humano. São assim termos distintos, não dependentes um do outro. Neste contexto, 

uma pessoa deficiente não tem que ser incapacitada de participar activamente nas tarefas diárias de 

uma sociedade, assim como dois indivíduos portadores de deficiências diferentes podem ser 
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incapacitados de realizar uma mesma tarefa, dependendo das condições que a sociedade lhes 

oferece (Figura 5). 

 

Figura 5 - Esquema ilustrativo de sociedades inclusivas e não inclusivas 

 

2.3. Evolução do conceito de deficiência na sociedade  

Segundo Gugel (s/ data), ao longo da história foram várias as sociedades que ora discriminavam, 

ora aceitavam as pessoas com deficiências. No Antigo Egipto as pessoas portadoras de deficiências 

eram aceites e podiam até ocupar postos de trabalho, como se comprova pelos escritos da época em 

que pessoas com nanismo aparecem referenciadas. Já nas sociedades da Grécia e Roma, as 

pessoas portadoras de deficiência não tinham hipótese de integração, sequer de sobrevivência. A 

cultura militar espartana eliminava à nascença todos aqueles que apresentavam deficiências e não 

serviriam para o exército. Também Platão, no livro A República, e Aristóteles, no livro A Política, 

trataram do planeamento das cidades gregas indicando as pessoas nascidas “disformes” para a 

eliminação. Com o aparecimento do Cristianismo e os seus ideais, as pessoas portadoras de 

deficiências passaram a ter uma “segunda hipótese”, uma vez que os seus seguidores acreditam no 

amor e caridade entre todas as pessoas. Já na Idade Média as pessoas portadoras de deficiências 

eram associadas à bruxaria ou ao Diabo e portanto mortas ou postas de lado na sociedade, servindo 

por exemplo, como bobos da corte para entretenimento dos elementos da alta sociedade. Do 

Renascimento para a frente, as pessoas com deficiência são encaradas com maior respeito e são 

feitos avanços extraordinários para a sua integração na sociedade, como os vários métodos de 

comunicação para pessoas surdas no século XVII (Figura 6), a invenção e evolução de meios de 

locomoção para pessoas que não podiam andar (Figura 7) e o aparecimento da escrita braille já no 

século XIX (Figura 8).  

 

 

Figura 6 - Abedecedário sinalético apresentado por Pablo Bonet (Gugel, s/data) 
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Figura 7 – Cadeira de rodas de Stephen Farfler (Gugel, s/data) 

 

 

Figura 8 - Alfabeto braille (Gugel, s/ data) 

 

O século XX é aquele que traz mais inovações neste campo, nomeadamente no que respeita ao 

estabelecimento de direitos universais, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, e à criação de organizações especializadas na defesa e representação da população, 

como por exemplo a Organização das Nações Unidas (ONU) e a OMS. Story et al. (1998) 

acrescentam que, nos anos 50 do século XX, os veteranos fisicamente traumatizados da Segunda 

Guerra Mundial sentiam a necessidade de participar activamente na sociedade. As suas demandas 

resultaram na criação do movimento da arquitectura livre de barreiras físicas nos diversos ambientes, 

que seriam impedimento para pessoas com limitações de movimentos. Contudo, tal como Mace et al. 

(1991) referem, o que deixa de ser uma barreira física para uma pessoa em cadeira de rodas, pode 

sê-lo para um invisual. Haveria portanto a necessidade de evoluir este pensamento, evolução essa 

que vai originar o que hoje é conhecido como desenho inclusivo ou desenho universal, tema que 

adiante será abordado. 

Actualmente a discriminação continua a existir, de maneira mais ou menos directa. De uma forma 

directa quando se nega qualquer tipo de serviço a um determinado indivíduo, e de forma indirecta 

quando, por exemplo, não se permite que pessoas portadoras de deficiência utilizem um certo 

espaço, devido à falta de condições para isso. As sociedades, em geral, já adoptaram políticas de 

integração de pessoas com deficiências no seu meio. Não se pode esconder ou negar a presença 

destas pessoas, que constituem uma grande parte da população das sociedades. O que demonstra 
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uma certa atitude de egoísmo por parte das sociedades e dos seus participantes, é o facto de não 

considerarem que todos nós poderemos ser um dia incapacitados, ainda que isto não signifique que 

tenhamos de sofrer danos corporais permanentes, consequentes de acidentes, por exemplo. É o que 

referem Story et al. (1998) quando afirmam que todos iremos experimentar a invalidez no percurso da 

vida, ainda que esta seja temporária. Ou seja, situações que ocorrem ao longo da vida, como por 

exemplo a gravidez, um membro partido e engessado, uma operação aos olhos que nos debilita 

temporariamente a visão, e até a própria condição com que nos deparamos em idade avançada, 

criam condições adversas à inclusão no ambiente, físico e social, uma vez que condicionam a nossa 

liberdade de movimentos. Simões & Bispo (2006) acrescentam que doenças crónicas e debilitantes 

como a arteriosclerose, a angina, o enfisema pulmonar, a hipertensão ou os diversos tipos de artrite, 

afectam um grande número de pessoas e criam condições condicionadoras da actividade do dia-a-

dia. Neste contexto, o número da população mundial com incapacidades é muito maior do que o 

considerado. Para este aumento de incapacitados contribui o aumento da esperança média de vida, 

os melhoramentos na medicina que vieram salvar os traumatizados de guerras e acidentes e o 

envelhecimento da população do planeta. Segundo Simões (s/data) os índices de envelhecimento 

têm tendência para aumentar, não só em Portugal, mas em todo o mundo, como se pode verificar 

pelas pirâmides etárias que mostram a população mundial em 2000 e a previsão para 2050 (Figura 

9).  

 

 

Figura 9 - População mundial em 2000 e previsão para 2050 (Simões, s/data) 

 

Ora, com o envelhecimento da população, vêm as condições associadas. Como já foi referido, 

também a idade avançada nos coloca problemas na nossa integração no ambiente que nos rodeia, 

quer seja ao nível da mobilidade quer ao nível da orientação e percepção dos espaços. Simões & 

Bispo (2006) relembram-nos que o processo de envelhecimento acarreta problemas na saúde, que 

interferem na realização de actividades diárias, comprometendo a integração social do indivíduo. Este 

processo caracteriza-se por uma deterioração geral das capacidades físicas, sensoriais e cognitivas. 
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Os mesmos autores referem que estas modificações pronunciam-se mais facilmente em indivíduos 

com idades superiores a 75 anos, apresentando algumas características desta faixa etária:  

• Problemas de visão, degradação da acuidade, visão central reduzida, e capacidade 

reduzida de percepção do meio; 

• Redução da mobilidade articular; 

• Capacidade reduzida para detectar, localizar e diferenciar sons; 

• Tempo de atenção, memória e capacidades cognitivas limitados; 

• Reduzida resistência ao esforço; 

• Reduzida tolerância a temperaturas extremas e ambientes agressivos; 

• Agilidade, equilíbrio e estabilidade reduzidos; 

• Reflexos mais lentos; 

• Raciocínio, capacidade de decisão e autoconfiança diminuídos. 

Considerando portanto que as pessoas incapacitadas não são apenas aquelas que apresentam 

deficiências físicas ou cognitivas, mas sim um grande leque de indivíduos, apercebemo-nos que a 

população mundial de indivíduos com dificuldades em se adaptar aos seus ambientes, à sua 

sociedade, é bem maior do que pensávamos.  

 

2.4. Dados Estatísticos 

Os dados aqui apresentados são referentes ao CENSOS 2001, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE) (INE, 2002). Apresentam-se três gráficos relativos às taxas de incidência de 

deficiência registadas em Portugal, nomeadamente a taxa de incidência total, a taxa de incidência 

segundo o sexo e a taxa de incidência segundo o tipo de deficiência. De notar que neste 

recenseamento, e no respeitante às deficiências, não foram consideradas deficiências temporárias, 

por exemplo, indivíduos que se deslocam em canadianas ou com cegueira temporária.   

 

Taxa de incidência de deficiências em Portugal (2001) 

 

O número de pessoas com 

deficiências recenseadas seria de 

634 408, das quais 333 911 eram 

homens e 300 497 eram 

mulheres, representando 6,1% da 

população residente (6,7% 

masculina e 5,6% feminina) 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Taxa de incidência de deficiências em Portugal  
(INE, 2002) 



Deficiência, Incapacidade e Desvantagem 

12 

 

 

Taxa de incidência de deficiência segundo o sexo (Portugal e NUTS II, 2001) 

Em relação à distribuição pelo país, verifica-se que as regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve são aquelas onde se verifica uma maior percentagem de pessoas portadoras de 

deficiência.  

As taxas de incidência do sexo masculino são mais elevadas que as do sexo feminino em todas as 

regiões do País, destacando-se o Centro com a maior diferença (7,4% do sexo masculino contra 

6,0% do sexo feminino) e a Região Autónoma dos Açores com a menor (4,4% entre a população 

masculina e 4,1% entre a população feminina) (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Taxa de incidência de deficiência segundo o sexo (INE, 2002) 

 

Taxa de incidência de deficiência segundo o tipo (Portugal e NUTS II, 2001) 

Em relação ao tipo de deficiências verifica-se que as deficiências visual, motora e outra deficiência 

são as que predominam nas diferentes regiões do País.  

 

 

Figura 12 - Taxa de incidência de deficiência segundo o tipo (INE, 2002) 



Deficiência, Incapacidade e Desvantagem 

13 

 

Como conclusão poderemos afirmar que estes números, para além de desactualizados e, 

consequentemente menores que na actualidade, apresentam-nos apenas os números referentes à 

população com deficiência permanente. Para o tema deste trabalho serão consideradas, como já foi 

referido, condições causadoras de incapacidades de cariz temporário ou permanente e resultantes da 

idade avançada, ou seja, teremos sempre presente que a percentagem de utentes dos espaços 

públicos e/ou privados será bem maior que o apresentado nos gráficos anteriores. 

 

2.5. Legislação portuguesa relativa às deficiências 

Em Portugal muito se tem evoluído na temática das acessibilidades e preocupação de uma 

sociedade para todos. Logo na Constituição da República Portuguesa os artigos 2º, 12º, 13º e 71º 

fazem referência aos deveres do Estado para proporcionar uma sociedade justa, sendo o 71º 

específico para a integração de pessoas portadoras de deficiências.  

Artigo 2.º (Estado de direito democrático): A República Portuguesa é um Estado de direito 

democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política 

democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na 

separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e 

cultural e o aprofundamento da democracia participativa.  

Artigo 12.º (Princípio da universalidade): 

1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na 

Constituição.   

2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua 

natureza. 

Artigo 13.º (Princípio da igualdade):   

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.   

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento 

de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 

sexual.  

Artigo 71.º (Cidadãos portadores de deficiência):  

1. Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão 

sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento 

daqueles para os quais se encontrem incapacitados.   

2. O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e 

integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma 

pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles 

e a assumir o encargo da efectiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres 

dos pais ou tutores.   

3. O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência. 
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O XVII Governo Constitucional, anterior ao actual, delimitou uma série de medidas com o objectivo 

de eliminar as barreiras físicas, psicológicas e ambientais que não permitem a correcta integração de 

toda a população nas sociedades. Em 1993 a Comissão Europeia aplicou um conjunto de regras com 

o intuito de combater a discriminação, incumbindo a cada Estado-membro a responsabilidade de 

implementar planos de promoção de acessibilidade e mobilidade para todos. No entanto só passados 

dez anos, em 2003, é que é publicado o European Concept for Accessibility, conceito resultante da 

cooperação entre vários parceiros com o intuito de melhorar as condições de acessibilidade 

existentes no meio edificado, de modo a garantir a igualdade de oportunidades e a participação activa 

de todos os europeus. Em 1997 foi aprovado em Portugal o Decreto-Lei n.º 123/1997, de 22 de 

Maio, sendo a primeira legislação contendo normas técnicas referentes à acessibilidade em edifícios 

e espaço público. Contudo, segundo Teles (2009), este diploma não se fez repercutir por ter sido 

encarado como um diploma apenas de intenções, devido às fracas coimas que previa para os 

infractores, levando a que se continuassem a ignorar as questões de acessibilidade no projecto e 

construção de aglomerados urbanos, edifícios e espaço público.  

A Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto, que define as Bases Gerais do Regime Jurídico da 

Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa com Deficiência, considera, no 

seu artigo 2.º, pessoa com deficiência como «aquela que, por motivo de perda ou anomalia congénita 

ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente 

dificuldades específicas susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe limitar ou 

dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas» e reforça 

a responsabilidade do Estado na tarefa de criar uma sociedade acessível a todo o cidadão, através 

da realização dos objectivos previstos no seu artigo 3.º: 

a) Promoção da igualdade de oportunidades; 

b) Promoção de oportunidades de educação, formação e trabalho; 

c) Promoção do acesso a serviços de apoio; 

d) Promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de barreiras e da adopção de 

medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência. 

Em 2006 é aprovado a Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto que proíbe e pune a discriminação em 

razão de deficiência e de risco agravado de doença, explicitando no artigo 3.º os conceitos de 

discriminação. As práticas discriminatórias envolvem, para além de outras acções, a recusa ou 

limitação de acessibilidades, como referido nas alíneas e), f), g) e h) do artigo 4.º: 

e) A recusa ou a limitação de acesso ao meio edificado ou a locais públicos ou abertos ao 

público; 

f) A recusa ou a limitação de acesso aos transportes públicos, quer sejam aéreos, terrestres ou 

marítimos; 

g) A recusa ou a limitação de acesso aos cuidados de saúde prestados em estabelecimentos de 

saúde públicos ou privados; 
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h) A recusa ou a limitação de acesso a estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, assim 

como a qualquer meio de compensação/apoio adequado às necessidades específicas dos 

alunos com deficiência. 

A revogação ao Decreto-Lei n.º 123/1997, de 22 de Maio, surge com o Decreto-Lei n.º 163/2006, 

de 8 de Agosto. Este documento promove a acessibilidade para todos, aperfeiçoando as normas 

existentes no diploma que revoga. Para se fazer cumprir, para além do aumento das coimas a aplicar, 

atribui competências de fiscalização à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, à 

Inspecção-Geral da Administração do Território e às Câmaras Municipais. Este é o documento que 

ainda vigora em termos de normas legais para o projecto e construção de edifícios e espaços 

públicos. Também em 2006 o Governo cria o Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 

Deficiências ou Incapacidade (PAIPDI), adoptado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

120/2006, de 21 de Setembro, e que apresenta os seguintes objectivos:  

1) Promoção dos direitos humanos e do exercício da cidadania;  

2) Integração das questões da deficiência e da incapacidade nas políticas sectoriais;  

3) Acessibilidade a serviços, equipamentos e produtos;  

4) Qualificação, formação e emprego das pessoas com deficiências ou incapacidade;  

5) Qualificação dos recursos humanos/formação dos profissionais e conhecimento estratégico. 

As propostas de actuação do PAIPDI têm em conta cinco grandes planos estratégicos do Governo 

Português, entre os quais se conta o de maior importância para o caso, o I Plano Nacional de 

Promoção da Acessibilidade (PNPA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro. As medidas constituintes deste plano visam a promoção da acessibilidade 

para todos os cidadãos, independentemente das suas capacidades, através da eliminação de 

barreiras das mais diversas naturezas. A aplicação do PNPA divide-se em dois períodos temporais, 

um primeiro até 2010 e um segundo compreendido entre 2011 e 2015. 

 

2.6. Ilustrações do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto 

Embora a prática do desenho inclusivo englobe a criação de diversos produtos, na arquitectura 

paisagista esta prende-se essencialmente com a questão das acessibilidades em espaço público e 

das experiências obtidas a partir da vivência do mesmo. Tendo sempre em conta a legislação 

portuguesa, tentamos adequar os ambientes para que sejam acessíveis para todos, tentando criar 

simultaneamente diversas experiências. Como já foi referido, as condições de acessibilidade são um 

direito de todos os cidadãos, e para alguns, cruciais. Pessoas portadoras de deficiências, físicas ou 

sensoriais, pessoas com problemas de locomoção, causadas por acidente, doença ou idade 

avançada, grávidas, pessoas carregadas com compras e as crianças, fazem parte do grande leque 

de indivíduos que experienciam diariamente problemas ao acesso às suas casas, empregos, serviços 

e locais de interesse público.  
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Com base no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que delimita as normas de construção em 

espaço público, apresentam-se em anexo aquelas que mais ligadas estão à prática de projecto de 

arquitectura paisagista, nomeadamente aquelas que dizem respeito à via pública e espaços de lazer 

e recreio. 

O texto presente no diploma é seguido das ilustrações referentes aos capítulos e secções 

correspondentes, e tem como fonte o livro Acessibilidade e Mobilidade para Todos (Teles et al, 2007), 

sendo por vezes acompanhadas por comentários de recomendação da autoria do mesmo livro.  
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3. Desenho Inclusivo 

Num século reinado por guerras e racismo, parece que finalmente as sociedades estão a começar 

a integrar e a valorizar pessoas com deficiências. “Na medida em que todos somos diferentes, temos 

cursos de desenvolvimento diferentes, as diferenças não podem ser negadas; devem, antes, ser 

aceites e valorizadas” (Bahia, 2003). Segundo Bahia (2003), a sociedade não pode apenas tolerar as 

pessoas portadoras de deficiências, tem que saber valorizá-las. Para a autora, a tolerância significa 

lidar com as pessoas com deficiência da mesma maneira que se lida com pessoas ditas normais, 

negando-lhes o devido respeito. Já a atitude de valorização significa compreender e respeitar a 

unicidade de cada indivíduo e potenciar o seu valor próprio, contribuindo para um melhor 

desenvolvimento pessoal. O desenho inclusivo serve este propósito, servindo como um instrumento 

de reunião das sociedades, potencializando as capacidades de cada indivíduo, deficiente ou não, 

proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida. 

 

3.1. Conceito 

Story et al. (1998) definem desenho inclusivo, também chamado de desenho universal, como o 

desenho de produtos e ambientes para serem usados pela maior extensão possível de pessoas, de 

todas as idades e capacidades. É o desenho de espaços, edifícios e produtos a pensar na 

reintegração de pessoas, de alguma maneira incapacitadas, na sociedade, com o objectivo de 

melhorar a sua qualidade de vida. Simões & Bispo (2006) referem que o desenho inclusivo é muitas 

vezes confundido como sendo o desenho e adaptação, de espaços e edifícios, destinados a pessoas 

com deficiências. Contudo esse não é o seu objectivo. Embora os principais destinatários sejam de 

facto as pessoas portadoras de deficiências, uma vez que são aquelas que maiores dificuldades 

apresentam no campo das acessibilidades e usabilidade de produtos, o desenho inclusivo é feito para 

que possa ser utilizado por todas as pessoas, independentemente das suas capacidades. Os mais 

beneficiados deste desenho serão sem dúvida estas pessoas, às quais se tenta devolver uma 

independência nas acções diárias da sociedade. Os mesmos autores acrescentam que se trata de 

projectar tendo em conta os direitos humanos e o futuro das sociedades, uma vez que qualquer 

indivíduo poderá um dia ver-se numa situação de incapacidade.  

 

3.2. Princípios do Desenho Inclusivo 

Foram estabelecidos, pela equipa do The Center for Universal Design (1997), mediante 

colaboração entre arquitectos, designers, engenheiros e investigadores ligados ao design, princípios 

para o Desenho Universal. Estes princípios servirão para orientar uma vasta gama de disciplinas do 

design, contemplando a criação de ambientes, produtos e comunicações. Podem ser aplicados quer 

durante a construção, quer como avaliação de espaços já construídos. 

Os princípios são sete, e são os seguintes: 
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PRINCÍPIO UM: Uso equitativo 

O design é útil e comercializável a pessoas com diversas capacidades. 

 

Orientações Chave: 

• Fornecer os mesmos meios de uso para todos os usuários: idênticos sempre que possível; 

equivalente quando não for possível. 

• Evitar segregar ou estigmatizar qualquer usuário. 

• Condições para privacidade e segurança devem estar disponível para todos os usuários. 

• Criar um design atractivo para todos os usuários. 

 

PRINCÍPIO DOIS: Flexibilidade no uso 

O design atende a uma ampla game de preferências e habilidades 

 

Orientações Chave: 

• Proporcionar escolha de usos. 

• Ser compatível com o acesso e uso de mão esquerda e direita. 

• Facilitar a precisão do usuário. 

• Proporcionar adaptabilidade ao ritmo de passo do usuário. 

 

PRINCÍPIO TRÊS: Uso simples e intuitivo 

O uso do design é simples de entender, independentemente da experiência, conhecimento, 

linguagem ou capacidade de concentração do usuário. 

 

Orientações Chave: 

• Eliminar complexidade desnecessária. 

• Ser consistente com as expectativas e a intuição do usuário. 

• Atender a uma vasta gama de capacidades de literatura e linguagem. 

• Organizar a informação de acordo com a sua importância. 

• Proporcionar uma rápida e eficaz resposta durante e após a tarefa. 

 

PRINCÍPIO QUATRO: Informação perceptível 

O design comunica a informação necessária, de maneira eficaz, ao usuário, independentemente 

das condições do ambiente ou das capacidades sensoriais do usuário.  

 

Orientações Chave: 

• Uso de diferentes modos (pictóricos, verbais, tácteis) para a apresentação da informação. 

• Fornecer o adequado contraste entre a informação essencial e os seus elementos 

circundantes. 

• Maximizar a legibilidade da informação essencial. 
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• Diferenciar os elementos de maneira a que possam ser descritos (ex: tornar fácil para dar 

instruções ou direcções). 

• Criar compatibilidade com uma variedade de técnicas ou aparelhos usadas por pessoas com 

limitações sensoriais. 

 

PRINCÍPIO CINCO: Tolerância para o erro 

O design minimiza os perigos e as consequências adversas de acções acidentais ou imprevistas. 

 

Orientações Chave: 

• Organizar os elementos de maneira a minimizar os perigos e os erros: os elementos mais 

usados serão mais acessíveis; os elementos perigosos serão eliminados, isolados ou 

protegidos. 

• Fornecer avisos de perigos ou defeitos. 

• Fornecer condições seguras para o caso de haver problemas. 

• Desencorajar a acção inconsciente em tarefas que requerem vigilância. 

 

PRINCÍPIO SEIS: Mínimo esforço físico 

O design pode ser usado eficientemente e confortavelmente, com um mínimo de cansaço. 

 

Orientações Chave: 

• Permitir ao usuário manter uma posição neutra do corpo. 

• Usar as forças de uma forma razoável. 

• Minimizar acções repetitivas. 

• Minimizar o esforço físico permanente. 

 

PRINCÍPIO SETE: Dimensão e espaço para aproximação e uso 

A dimensão e o espaço apropriados são fornecidos para aproximação, alcance, manipulação e 

uso independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. 

 

Orientações Chave: 

• Fornecer campos de visão sobre elementos importantes para os usuários, sentados ou em 

pé. 

• Tornar o acesso a todos os componentes confortável para qualquer usuário, sentado ou em 

pé. 

• Ajustar as variações ao tamanho das mãos e dos apoios. 

• Fornecer o espaço adequado para o uso de aparelhos ou acompanhantes de assistência. 
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3.3. A Arte e Funcionalidade no Desenho Inclusivo 

As disciplinas ligadas à criação de ambientes, tais como a arquitectura e a arquitectura paisagista, 

têm como desafio aliar a arte à funcionalidade. Não se pretende ter um projecto esteticamente 

louvável quando tem falhas na funcionalidade, nem o vice-versa (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Relação entre a funcionalidade e a estética do desenho inclusivo 

 

Se atrairmos utentes para um jardim ou espaço que não está preparado para os receber, estamos 

a enganar e a prejudicar tanto os utentes como a nós próprios, projectistas. Aos utentes, que 

esperavam desfrutar do local, e a nós projectistas, que desenhámos um espaço que ao não ser vivido 

pelos utentes, acaba por cair em abandono e degrada-se. A criação do desenho inclusivo também 

deve atender a essa preocupação, a essa aliança entre a estética e a funcionalidade. No entanto, 

Barreto (2000) afirma que, por ter princípios que o regem, o desenho inclusivo é visto com cepticismo 

pelos artistas, que receiam o seu impacte na criatividade e liberdade de expressão. A aplicação 

criteriosa dos sete princípios pode resultar numa desorganização e perda de identidade de um 

determinado espaço. Cria-se então uma dualidade ambígua: trata-se de um espaço funcional, mas ao 

não ser esteticamente atractivo, acaba por não ser utilizado, ficando sem função. Outra situação que 

gera uma certa controvérsia é a da adição de elementos a um projecto já construído para que este 

cumpra as questões da acessibilidade, intensificando-se nesta situação a não integração de 

elementos funcionais do desenho inclusivo. A adição ou remoção de elementos para que cumpram as 

funções de integração de pessoas com necessidades especiais, como por exemplo rampas e 

corrimões, corre o risco de alterar por completo a identidade de um espaço e torná-lo desagregado, 

no sentido em que o desenho do conjunto passa a não fazer sentido. Em certos casos mais 

extremos, pode até conotar o ambiente com uma imagem clínica, de hospital, o que não é de todo 

atractivo. Estas situações são mais recorrentes em edifícios históricos ou com uma idade mais 

avançada, cujas estruturas não permitem a readaptação de outra forma (Figura 14). É portanto 

necessário que os espaços, públicos ou privados, que se projectam hoje, cumpram os princípios do 

desenho universal, para que amanhã não sofram um upgrade que lhes retire a identidade. Para isso é 

lançado aos designers, arquitectos e engenheiros o desafio de incorporação de tais princípios no 

projecto, tendo sempre em mente a conjugação da estética à funcionalidade. 
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Figura 14 - Elevador para cadeiras de rodas - Câmara Municipal de Torres Vedras (Foto de autor, 2010) 

 

3.4. Mercado do Desenho Inclusivo 

Desenho Universal significa desenhar todos os produtos, edifícios e espaços exteriores para 

serem usados pela maior extensão possível de pessoas. Mace et al. (1991) definem-no como uma 

maneira sensível e económica de reconciliar a integridade artística com as necessidades humanas no 

ambiente, considerando as mudanças do indivíduo ao longo do seu tempo de vida, mitigando assim a 

possibilidade de “acrescentos” à estrutura e desenho do espaço ou do edifício quando a inesperada 

deficiência ocorrer, correndo o risco de este se tornar pouco atractivo esteticamente, com uma 

aparência de desorganização. O designer pode desenhar estruturas fixas ou flexíveis, que poderão 

facilmente ser removidas ou readaptadas. O preço de produção e construção entre um tipo e outro 

não é abismal, e em termos de mercado, proporciona uma maior oferta, abrindo as portas a uma 

enorme parte da população de compradores que são as pessoas com necessidades especiais. A 

necessidade de oferecer a esta grande parte da população uma melhor qualidade de vida é um 

desafio para os designers/projectistas. Mace et al. (1991) revelam que os arquitectos observam 

frequentemente que os seus clientes não vêem as pessoas deficientes como membros de famílias, 

empregados, consumidores ou inquilinos, e não estão, portanto, interessados em comprometer a 

identidade dos seus projectos, nem sequer ter a preocupação das dificuldades na introdução de 

aspectos especiais e não atractivos nesses mesmos projectos. Isto demonstra uma falta de 

sensibilidade para com uma grande parte do mercado, que são essas pessoas com deficiências, 

relacionada com as falsas concepções da realidade que os autores apresentam: 

• As pessoas com deficiências não saem muito de casa; 

• As pessoas com deficiências não querem ou não precisam de emprego; 

• As pessoas com deficiências não têm famílias, casam, ou têm filhos, portanto uma 

apartamento com um quarto deverá ser suficiente; 

• As pessoas com deficiências apenas precisam de acessos para os consultórios e clínicas 

médicas; 

• As pessoas com deficiências querem viver em conjunto; 

• As pessoas com deficiências não são auto-suficientes e portanto não representam uma 

parte importante do mercado consumidor. 
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Como já foi referido, a comunidade de pessoas com deficiências é vasta. Engloba pessoas com 

deficiências permanentes, sejam motoras (paraplegia, tetraplegia), sensoriais (cegueira, surdez) ou 

cognitivas (doença de Alzheimer, síndrome de Down), e outras com incapacidades apenas 

temporárias, como por exemplo grávidas e pessoas com membros engessados. Deve-se ainda 

considerar pessoas de idade avançada e com doenças crónicas que impossibilitam a sua normal 

interacção com o meio ambiente, como por exemplo pessoas com artrites que têm dificuldades em 

agarrar objectos ou pessoas com problemas vasculares que sentem dificuldades em subir um grande 

lanço de escadas sem parar para descansar a meio. Mace et al. (1991) consideram ainda que a 

comunidade de pessoas com deficiências abrange não só estas, mas também aquelas que as 

acompanham ou da sua vida fazem parte, como familiares, amigos e responsáveis por tratamentos. 

Como tal, o designer/projectista tem a responsabilidade de considerar todo o tempo de vida do 

indivíduo, assim como todas as mais variadas possibilidades de condição física, sensorial ou 

cognitiva.  

Com todas estas considerações é impossível ignorar o mercado que gira à volta do desenho 

inclusivo e que é cada vez mais global, sendo cada vez maior o número de pessoas que o constitui. 

Story et al. (1998) afirmam que o grande desafio dos defensores do desenho inclusivo é aumentar a 

consciência dos profissionais, dos fabricantes e dos consumidores. Os designers podem influenciar 

os seus clientes para apreciarem o relativo baixo preço associado ao enorme benefício, com uma 

maior usabilidade para todo o tipo de usuários. Os fabricantes podem efectuar mais vendas, para um 

mercado mais extenso e uma maior lealdade por parte dos clientes através da produção de produtos 

fáceis de usar. Finalmente, os consumidores vão beneficiar de ambientes e produtos que lhes exigem 

menos das suas capacidade físicas, sensoriais e cognitivas. Pode se considerar o seguinte esquema 

para explicar a relação de cooperação que deveria existir, no mercado do desenho inclusivo, entre os 

designers/projectistas, os fabricantes dos produtos e os consumidores (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Esquema das relações existentes no mercado do desenho inclusivo 
 

3.5. Desenho Inclusivo como Criador de Justiça 

 “São fundamentais, em qualquer sociedade democrática, os princípios de não-

discriminação, igualdade de oportunidades e valorização pessoal” (Weisman, 1999).  
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A industrialização que caracterizou os séculos XIX e XX levou à segregação das sociedades, 

dividindo o poder entre homens e mulheres, brancos e negros, homo e heterossexuais. A própria 

estrutura e desenho das cidades segregaram-se, criando bivalências como Homem/Natureza, 

cidades/subúrbios e locais de trabalho/zonas dormitório. O inconformismo foi crescendo dentro 

destes grupos de pessoas que se sentiam discriminadas, tal como o desejo da necessidade de 

direitos de igualdade. Não apenas nas pessoas com deficiências mas também naquelas com 

dificuldades económicas, que por razões de capital foram postas de parte. Surgem então 

manifestações, atitudes, conferências que levam à criação de algumas leis. Weisman (1999) 

acrescenta que à medida que os movimentos sociais amadurecem, sentem-se impelidos a olhar para 

além da “letra da lei”, para o “espírito da lei”, que enfatiza valores éticos, promulgando mudanças nas 

atitudes e comportamentos. O conceito de inclusividade para a criação de uma sociedade mais justa, 

não se remete apenas para o planeamento da cidade, seus edifícios e ambientes, mas também para 

a saúde, a educação, os transportes e as comunicações, ou seja, tudo aquilo que é essencial a um 

cidadão para que tenha uma vida activa e participativa na sociedade.  

Weisman (1999) afirma que o desenho inclusivo orienta-nos, a nós como sociedade, para um 

modo de vida sustentável, levando-nos a reconhecer a interdependência de toda a Humanidade, no 

mundo natural e dos produtos antrópicos. Considera portanto três princípios respeitantes a este tema. 

 

1º - Não há separação entre corpo e alma, e entre as pessoas e o seu ambiente. 

O ambiente que nós vivenciamos todos os dias, faz parte da nossa vida e não podemos evitá-lo. 

Todos nós crescemos física e intelectualmente afectados pelo ambiente que nos rodeia e a nossa 

auto-estima, identidade e bem-estar são profundamente afectados pela nossa capacidade em 

funcionar nos limites físicos que nos rodeiam. Esta relação com o espaço físico envolvente é crucial 

para a qualidade de vida de pessoas com idade avançada e pessoas com deficiências. 

 

2º - Não há separação entre saúde humana, saúde ambiental e justiça social. 

Nas cidades dos países mais desenvolvidos as comunidades com culturas próprias (africanas, 

cubanas, chinesas, etc.) são as mais afectadas na sociedade, em termos de saúde ambiental e 

segurança. Criam-se muitas vezes subúrbios para que estas comunidades não interfiram com o estilo 

de vida nos centros das cidades. Esta marginalização tem consequências a nível de saúde das 

pessoas. Não apenas por questões óbvias de falta de capital, uma vez que a maioria das pessoas 

que se encontram nestas situações são economicamente carenciadas, mas também devido a um 

mau ordenamento do território e à qualidade dos edifícios, que apresentam muitas das vezes uma 

imperfeita/inadequada construção.  

Não se pode portanto pensar em saúde ambiental dentro das grandes cidades enquanto se 

ignorar a discriminação e o correcto ordenamento do território. Neste contexto, cidades sustentáveis, 

edifícios saudáveis, igualdade económica, justiça social e protecção ambiental são inseparáveis. 

 

3º - O desenho inclusivo sustenta os ideais democráticos da igualdade social e valorização 

pessoal porque os projectistas/designers esforçam-se para criar produtos e espaços que 
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proporcionem o mesmo nível de conforto, acessibilidade e assistência a múltiplos e diferentes 

públicos. 

Muitas vezes o planeamento, urbanístico ou de transportes, assim como a construção de edifícios 

ou espaços, é feito a pensar em públicos-alvo específicos, discriminando a grande variedade de 

públicos possível. Quando arquitectos e urbanistas projectam habitações, transportes e serviços 

comunitários, têm a tendência para desenhar e planear para apenas um pequeno segmento da 

população, criando deste modo muitos problemas para o crescente número de pessoas que não se 

encaixam nesta suposta definição de padrão de vida. É portanto um desafio para os criadores do 

desenho inclusivo quebrarem estereótipos e planear/projectar para ambos os géneros, todas as 

raças, culturas, profissões, etc.  

O desenho inclusivo requer uma pro-actividade por parte dos seus criadores e também das 

sociedades e seus decisores. As políticas e práticas que se mantiveram neutras às questões das 

raças, culturas, religiões, etc., levaram à segregação das sociedades tal como as conhecemos hoje, 

fragmentadas, desagregadas.  
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4. Desenho Inclusivo no Projecto de Arquitectura Paisagista 

4.1. Acessibilidade e mobilidade 

Os conceitos de acessibilidade e mobilidade são muitas vezes confundidos, sendo-lhes atribuído o 

mesmo significado. No entanto são conceitos distintos, não indissociáveis. Melo (2005) define 

acessibilidade como a maior ou menor facilidade em se alcançar determinados destinos desejados, 

como serviços e actividades, e a mobilidade como a maior ou menor capacidade de deslocação para 

atingir tais objectivos. 

Acessibilidade está então relacionada com o nível de facilidade que um indivíduo encara quando 

pretende alcançar determinado objectivo. De facto a vontade de percorrer e se movimentar no espaço 

é algo que é comum a todos os seres humanos. Lynch (1981) classifica os acessos em vários tipos, 

de acordo com as necessidades humanas e a quem eles se destinam. O tipo de acesso mais básico 

será portanto o acesso a outras pessoas, como familiares, amigos, colegas, vizinhos e até 

conhecimentos mais casuais. Esta condição inata de socializar é o que faz o Homem progredir e 

formar sociedades tão complexas, sendo fundamental para o seu bem-estar que este sinta que não 

se encontra sozinho. Por este facto, desde o inicio dos tempos, o Homem sentiu a necessidade de 

formar grupos, factor que levou à criação de aldeias, vilas e cidades. O Homem é um animal social, 

como afirma o autor. Actualmente este acesso a outras pessoas encontra-se facilitado com a grande 

disponibilidade em tecnologias de comunicação (telefone, telemóvel, internet), que têm vindo a 

substituir, infelizmente, o contacto físico, tão fundamental para uma comunicação mais eficiente. 

Seguidamente está o acesso a certas actividades humanas. O quotidiano do ser humano envolve 

actividades fundamentais à sua sobrevivência em sociedade. O trabalho e a residência são as que 

mais se evidenciam na vida de um adulto, mas também existem outros serviços indispensáveis à sua 

permanência em sociedade, tais como financeiros, médicos, recreativos, educativos e religiosos. Tais 

acessos permitem uma boa qualidade de vida, e a ausência destes pode conduzir a casos de 

exclusão social. O acesso é também essencial aos recursos naturais, como os alimentos, a água, a 

energia e outros produtos. Existe uma grande diferença entre o Homem da cidade e o Homem do 

campo no que respeita à relação com os recursos naturais. Para o primeiro, o acesso a estes 

elementos é dado como adquirido, sendo que lhe chegam à habitação/emprego sem ele se preocupar 

de onde vieram ou como lá chegaram. Já para o Homem do campo, o acesso a estes recursos é 

dificultado, sendo muitas vezes necessário o seu trabalho de modo a garantir o seu sustento e 

sobrevivência. Por este facto, como o autor refere, distúrbios no sistema relembram ao habitante da 

cidade aquilo que o Homem do campo não esqueceu: a sua dependência do acesso a recursos é 

vital e pode ser precária. Um exemplo recente da fragilidade deste sistema foi a greve de camionistas 

que ocorreu em Portugal no ano passado (2009), em que os alimentos que chegavam via automóvel 

aos super e hipermercados foram embargados, causando uma espécie de “crise” no sector alimentar. 

É também importante que as pessoas tenham acesso a locais, tais como abrigos, espaços abertos, 

centros, locais simbólicos e paisagens naturais. As pessoas sentem necessidade de aceder a estes 

locais para actividades recreativas, experiências sensoriais, ou até mesmo só para melhorarem a sua 



Desenho Inclusivo no Projecto de Arquitectura Paisagista 

26 

 

qualidade de vida, sendo muitas vezes utilizados como critério da aquisição de uma nova casa ou 

emprego. São locais com os quais as pessoas se identificam. Finalmente, o acesso à informação. 

Muito relacionado com o acesso às outras pessoas, o acesso à informação é desde sempre um factor 

importante para o desenvolvimento das sociedades. É de extrema importância para o 

desenvolvimento económico, na medida em que possibilita a troca de conhecimentos e movimenta o 

mecanismo de conhecimento global dos acontecimentos, mas também para o desenvolvimento 

social, nos momentos em que os amigos, colegas, familiares se juntam para partilharem ideias, 

conhecimentos e experiências. A acessibilidade pode portanto dizer respeito a algo físico ou a algo 

imaterial. Lynch (1981) refere ainda a importância da variedade de oportunidades como factor 

promotor ou inibidor das acessibilidades. No entanto, para que isso seja verdade, é necessário que 

esta variedade seja acompanhada de uma eficiente mobilidade. O autor afirma: “Um bom ambiente é 

um local que oferece um acesso óbvio e fácil e uma variedade moderada de pessoas, produtos e 

cenários, apesar de esta variedade poder ser expandida se uma pessoa desejar despender energia 

adicional – um mundo explorável, cujas vastas diversidades possam ser procuradas ou ignoradas 

perfeitamente à vontade.” 

A mobilidade está relacionada com a acessibilidade na medida em que a pode promover ou 

afectar negativamente. Uma maior mobilidade não significa uma maior acessibilidade. Por exemplo, 

se quisermos aumentar a mobilidade aumentando o número de transportes rodoviários por hora, 

podemos nos deparar com problemas de congestionamento, prejudicando a acessibilidade. 

Mobilidade exprime portanto a maior ou menor disponibilidade de recursos para a deslocação de 

modo a realizar certos objectivos. Está fortemente dependente das condições socioeconómicas e 

políticas de uma sociedade. As condições económicas da população são um factor influente na 

mobilidade. Pessoas com capacidades de adquirir um carro certamente apresentam uma maior 

mobilidade que um utilizador de transportes públicos, que está dependente da política e dos sistemas 

de transportes. Já para pessoas incapazes de suportar despesas relacionadas com bens materiais 

automóveis, a mobilidade, e consequentemente a acessibilidade, são reduzidas. Por esta razão 

poderemos caracterizar os novos centro urbanos como pouco acessíveis, uma vez que, ao estarem 

fragmentados em sectores (habitação, comércio, serviços), criam poucas condições de mobilidade e 

acessibilidade a pessoas que não têm posses financeiras e que habitam fora deles.  

Pereira (2008) refere a distinção que Sousa faz entre as mobilidades realizadas em meio urbano, 

classificando-as consoante o espaço de tempo em que se realizam as deslocações. São elas: 

• Mobilidade residencial: circulação entre o local de moradia em direcção a qualquer outro 

ponto num mesmo espaço urbano. É o desejo de adaptar as características do local às 

necessidades familiares; 

• Mobilidade ocasional: não obedece a um período de deslocação determinado. É realizada 

por motivos profissionais, de lazer, visita a familiares, entre outros; 

• Mobilidade semanal: está relacionada com os trabalhadores e estudantes que exercem 

actividades longe do seu local de residência, repetindo-se as viagens semanalmente; 
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• Mobilidade quotidiana: é quase obrigatória. É o circuito de ligação diário entre o local de 

residência e os locais de trabalho e as escolas. 

A mobilidade retrata aqui uma quantidade de fluxos que está dependente das condições 

socioeconómicas dos cidadãos assim como das políticas e sistemas de transportes das cidades, 

como anteriormente foi referido. 

Concluindo, convém referir, e não esquecer, que para cidadãos portadores de deficiências as 

condições de acessibilidade e mobilidade são cruciais, sendo dificultadas pela sua dificuldade de 

orientação e locomoção no espaço. Para além das dificuldades inatas às diferentes deficiências, 

acrescenta-se o facto de que muitas vezes o meio ambiente construído cria ainda mais obstáculos ao 

acesso por parte destes indivíduos. Desta maneira devem ser tidas em contas acções que permitam 

melhorar tais condições, criando sistemas complementares. De nada vale termos uma rede de 

transportes bem estruturada que permite uma grande mobilidade se os autocarros não estiverem 

adaptados para receber cadeiras de rodas ou se as entradas dos principais serviços não tiverem 

rampas de acesso. 

 

4.2. A Cidade Obstáculo  

Tendo em conta os dados anteriormente apresentados, seria de esperar que os espaços e 

produtos desenhados e construídos para a população tivessem em conta o elevado número de 

pessoas que necessitam de condições adaptadas para a sua correcta integração na sociedade. Tal 

não acontece como se pode constatar com inúmeros exemplos que encontramos no dia-a-dia, 

quando percorremos as cidades. Para pessoas ditas “normais” não passam de pequenos percalços 

que facilmente se contornam, provocando pouco ou nenhum desconforto e/ou indignação. Para 

pessoas portadoras de um qualquer tipo de deficiência, estas situações, para além da indignação que 

causam por excluírem estes indivíduos da sociedade, geram situações de incapacidade. Disto podem 

resultar sentimentos de auto-exclusão, uma vez que o indivíduo simplesmente desiste de realizar 

uma qualquer tarefa por esta ser impossível de alcançar com os meios disponíveis.  

“O direito à mobilidade é um direito que assiste a qualquer um: o direito de correr 

livremente a cidade, como se a nossa casa corrêssemos, o direito de poder trocar olhares 

sobre a paisagem, de sentir os cheiros, de ouvir os diferentes sons, de poder ir às compras, de 

poder usufruir dos serviços da cidade, de poder ir ao cinema, à escola, ao trabalho” (Teles, 

2009, pp. 28). 

As cidades, como pólos de desenvolvimento social, deveriam ser de todos e para todos, mas na 

realidade isso não acontece. Como consequência, pessoas com mobilidade condicionada deixam de 

ter uma vida activa na sociedade, não podendo ir a museus, escolas, centros médicos, utilizar 

transportes públicos ou serem atendidas em serviços públicos. Ora numa cidade, e respectiva 

sociedade, as acessibilidades e a mobilidade são o motor e o combustível que as fazem progredir. 

Teles (2009) afirma que cidades acessíveis são cidades mais sustentáveis, uma vez que promovem 

diversas actividades como o turismo e o emprego. A mesma autora caracteriza o espaço público 
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como o palco de todas as acções que ocorrem na cidade. É um espaço de confluência de culturas e 

sentimentos e dos vários ritmos caracterizadores do ambiente citadino. Este serve de ligação entre os 

diversos serviços, essenciais ao correcto funcionamento de uma cidade e a sua população, 

representando a mais importante estrutura das acessibilidades. No entanto, como refere a autora, 

esta comunicação cidade/população nem sempre é conseguida, uma vez que as acessibilidades não 

estão garantidas devido a barreiras que surgem no espaço público, derivadas de um desenho sem 

qualquer preocupação e cumprimento das leis em vigor. Contam-se entre os exemplos as barreiras 

urbanísticas, as rupturas das continuidades dos percursos, a incorrecta localização de mobiliário 

urbano, caleiras de árvores e incorrecta localização de sinalização. Refere ainda que estas barreiras 

não se limitam ao espaço público e ao edificado, mas também aos transportes, cruciais na ligação de 

pontos que já não se encontram acessíveis pedonalmente. As barreiras podem também ter origem na 

negligência humana, como por exemplo o estacionamento abusivo (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Exemplos de barreiras à circulação (Fotos de autor, 2010) 

 

Trata-se do planeamento das cidades não tendo em conta todas as relações de interdependência 

entre cidadãos e serviços que nelas existem. Cidades que são geralmente projectadas a pensar 

numa população jovem e saudável, ignorando a potencial diversidade de idades e condições de 

saúde que integram uma sociedade, cidades que não correspondem, do ponto de vista físico, 

informativo e comunicacional às necessidades da sua população. Teles (2009) defende a ideia da 

interdisciplinaridade no desenho e construção das cidades. Todos os sectores responsáveis por tal 
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desenho e projecto terão que estar conscientes destas preocupações de integração da população de 

modo a evitar o mínimo de descontinuidades. De que vale existirem autocarros adaptados para 

pessoas que se desloquem em cadeiras de rodas se estas não têm acesso às paragens? Ou a 

existência de casas de banho bem dimensionadas se o acesso é feito por um par de degraus? Será 

necessário para a sobrevivência das cidades a eliminação de tais barreiras que criam 

descontinuidades, oferendo a possibilidade de todos se deslocarem e experienciarem os ambientes 

de uma forma autónoma e segura. Isto pode ser feito como um processo de recuperação, através da 

eliminação de barreiras já existentes, ou como prevenção, actuando no momento de planeamento da 

cidade, evitando-se futuros gastos desnecessários (Figura 17).  

Só com a adopção deste tipo de pensamento, e consequente forma de planear, é que a relação 

que o Homem estabelece com a sua envolvente será compensadora. Esta relação é determinante, 

quer para o seu desenvolvimento pessoal, quer para a sua integração na sociedade. 

 

 

Figura 17 - Exemplos de boas práticas1 

 

                                                      

 

1 Fontes: a), b) d) Teles, 2009 

c) Foto de autor, 2010 
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4.3. Desenho inclusivo na concepção de espaços 

4.3.1. O Homem e o seu ambiente 

De extrema importância na valorização pessoal é a relação do Homem com o meio-ambiente. 

Entendamos meio-ambiente como o espaço em que nos inserimos e todo aquele que nos rodeia. Tal 

como Weisman (1999) afirma, o meio-ambiente apresenta uma enorme importância na integração 

das pessoas na sociedade e no seu bem-estar e qualidade de vida. Trata-se de uma componente da 

vida, quer seja em sociedade ou não, que não se pode controlar ou sequer ignorar. Influencia-nos em 

termos cognitivos e sociais, ajudando-nos a definir a nossa identidade e gerando diferentes 

comportamentos, e em termos físicos, uma vez que enaltece ou inibe certos movimentos. Ora, esta 

relação de interdependência Homem/meio-ambiente, assume uma maior importância quando se trata 

de pessoas com algum tipo de deficiência. Para estas pessoas, diferenças no ambiente podem 

melhorar ou piorar a sua integração e mobilidade neste e, consequentemente, a sua qualidade de 

vida. 

Bieler (2004) apresenta uma equação que representa muito bem a interacção das pessoas com o 

ambiente e como o desenho e a estrutura deste, e dos seus componentes, podem minimizar ou 

intensificar as dificuldades com que se deparam as pessoas portadoras de deficiências. A equação é 

a seguinte:  

 

Deficiência = Limitação funcional x Ambiente 

 

Nas palavras da autora, se atribuirmos um peso “zero” a um ambiente que não oferece barreiras, o 

resultado desta equação será sempre “zero”, independentemente do peso atribuído à deficiência; No 

entanto, se o ambiente tiver um peso maior, aumentaremos, em proporções progressivas o impacto 

funcional da deficiência na vida de uma pessoa. O ambiente pode então ser trabalhado de maneira a 

que a utilização deste por pessoas com deficiências seja facilitada, contribuindo para isso, o desenho 

e a estrutura do espaço que influenciam principalmente a mobilidade, e os seus componentes 

materiais, que influenciam a experiência no espaço, especialmente sensorial. Esta equação exprime, 

no fundo, o significado do termo incapacidade, já referido anteriormente. 

A arquitectura paisagista contribui nesta área, com projectos em espaços públicos e em jardins, 

profissão a qual, segundo Woolley (2002), tem o dever, legal e moral, de desenhar e gerir espaços 

para a inclusão social. O bem-estar e a qualidade de vida da população depende da sua inclusão em 

espaços que esta possa percorrer e neles se sinta à vontade, com confiança.  

Um grande número da população com deficiência sai à rua apenas por necessidade e não por 

lazer. Não é porque estas pessoas não sintam necessidade disso, mas porque têm consciência das 

dificuldades que essa acção acarreta. Poucas serão aquelas que alguma vez se sentaram num 

relvado para apreciar o sol, desfrutaram de um jardim, ou experimentaram uma caminhada num 

caminho acessível. Reforça-se assim a ideia de que as pessoas com deficiências são incapacitadas 

pelo design do ambiente, e portanto impedidas de participarem em actividades sozinhas ou com 

família e amigos. Um espaço de recreio e lazer, seja ele um pequeno jardim ou um parque, tem como 
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principal função proporcionar aos seus utentes uma boa qualidade de vida, oferecendo-lhes a 

oportunidade de quebrarem a rotina dos movimentos urbanos. Estes espaços são de extrema 

importância para o bem-estar da população, influenciando até a sua saúde mental, tendo por isso a 

obrigação de adoptar o conceito de inclusão, servindo uma grande diversidade de pessoas. Para 

isso, estes espaços são munidos de vários elementos, inertes ou vegetais, capazes de transmitir 

sensações e originar diferentes experiências, estimulando outros sentidos na falta de algum.  

 

4.3.2. Sistemas de circulação pedonal e experiências no espaço público 

A locomoção humana pode-se fazer a pé ou com recurso a meios automóveis, dependendo da 

distância a percorrer, dos objectivos e até das condições socioeconómicas. A invenção da tracção 

motora veio trazer ao Homem a oportunidade de percorrer grandes distâncias reduzindo o tempo e os 

custos. Contudo, a forma de se deslocar inata do ser humano é a pé e o acesso à habitação e a 

todas as actividades mais essenciais faz-se através de sistemas de circulação pedonal, sistemas 

estes que aliados aos sistemas de transportes, podem promover a criação de ambientes inclusivos. 

Tais sistemas em meio urbano são essenciais, não só para os deslocamentos e acessos às 

actividades do quotidiano, mas também como facilitadores do contacto social, uma vez que 

promovem encontros aleatórios que ocorrem ao longo da sua extensão e nos espaços que surgem 

casualmente, como cruzamentos, largos e praças. 

Segundo Fishbeck & Blankenship (1998) os sistemas pedonais podem caracterizar-se em 

sistemas que já possuem uma estrutura, e sistemas onde não existe circulação. Para aqueles que já 

possuem uma estrutura, os projectos focam essencialmente no seu melhoramento estético, com a 

adição, remoção ou alteração dos seus componentes. Para os segundos, a criação de uma estrutura 

deve ter em conta os pontos de origem e de chegada, o tipo de utentes, e as questões relacionadas 

com o mobiliário urbano, iluminação, pavimentos, drenagem, assim como o dimensionamento dos 

caminhos de maneira a albergar uma grande variedade e quantidade de utentes, características 

essenciais à boa qualidade de um espaço. Os autores acrescentam que um caminho deve ser 

contínuo, não ter ruas sem saída, e ser livre de obstáculos, devendo ter-se sempre em conta o design 

de espaços – interiores, áreas de descanso e parqueamentos – assim como a convergência com 

entradas de edifícios e os detalhes dos pavimentos, iluminação e sinalização. 

 Tratando-se de caminhos ou espaços urbanos, o objectivo será sempre o de potenciar diversas 

experiências aos usuários. Os mesmos autores apresentam um quadro onde estão representados 

alguns tipos de estímulos e elementos que criam experiências, agradáveis ou desagradáveis, 

relacionados com os diferentes sentidos (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Estímulos sensoriais em ambientes pedonais 

Sentido Estímulos sensoriais  Vento  Mobiliário urbano 

Tacto 

Temperatura Água Cabos aéreos 

Humidade Vida selvagem Arquitectura 

Vento e brisas Sinos e apitos Vida selvagem 

Precipitação Mobiliário móvel Carácter de um local 

Bancos Vendedores 
ambulantes 

Locais em construção 

Superfícies do solo Maquinaria Textura de superfícies 

Barras, maçanetas e 

manivelas 

Sistemas de 
aquecimento,  
ventilação e 
arrefecimento 

Composições de 
cores 

Corrimãos e apoios 

de braços 

Tráfego pedonal em  
diferentes 
pavimentos 

Contrastes 

Telefones, máquinas de 

vendas e caixas multibanco 

Visão 

Percepção espacial 
(forma, escala, etc.) 

Variações do dia 

Texturas do pavimento Forma dos objectos Variações de estação 

Vegetação Proporção e escala 
dos objectos 

Luar 

Água Actividade social Luz nocturna 

Fachadas arquitectónicas Actividade de veículos Claridade e albedo 

Comida e bebida Formas naturais 
proeminentes 

Vistas a partir 
de pontos 
favoráveis 

Contacto humano Vegetação Ordem geral 

Audição 

Barulho do tráfego automóvel Elementos de água 

Olfacto 

Emissões de veículos 

Excessivo tráfego de 

automóveis pesados 
Elementos naturais Fumos com odor 

Vibrações do metropolitano Luz e sombra Ar fresco 

Tráfego aéreo Chuva, neve e 
nevoeiro 

Vegetação aromática 

Barulho distante das auto-

estradas 
Fumo 

Entradas de 
restaurantes 

Eco Lixo Cafés exteriores 

Conversação Sinalização Odores de lixos 

Actividades recreativas Publicidade 
Ventoinhas de 
exaustão 

Música Montras  

Entretenimento amador 

e profissional 
Muros e vedações  
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Desta forma poderemos afirmar que diferenças nos sistemas de circulação produzem diferentes 

efeitos no comportamento dos usuários. Melo (2005) refere os estudos apresentados por Magalhães 

sobre comportamento, desenvolvidos por Longen em 1997, onde estão agrupadas as atitudes 

adoptadas pelos usuários de percursos pedonais relacionando-as com os objectivos da deslocação, a 

susceptibilidade a estímulos externos e a expectativas ambientais, reflectindo-se isso no seu 

comportamento (Quadro 3).  

Quadro 3 - Factores relacionados, decorrentes de atitudes adoptadas por utentes de percursos pedonais 
(fonte: Melo, 2005) 

Atitude 
(dimensão) 

Objectivos 
Características do 
comportamento 

Susceptibilidade a 
estímulos externos 

Expectativas 
ambientais 

Pressa 
(Circulação 

ponto-a-ponto) 

Sair de um 
ponto para 

outro e chegar 
o mais rápido 

possível 

Andar acelerado; 
 

Pouca ou nenhuma 
cortesia com as 

pessoas com quem 
divide o espaço; 

 
Olhar fixo em frente. 

Pouca percepção do 
ambiente em redor; 

 
Percebe apenas os 
elementos à sua 

frente. 

Caminho livre de 
obstáculos; 

 
Piso regular; 

 
Ambiente previsível, 

sem elementos 
surpresa. 

 

Isolamento 
(Introspecção) 

Reflectir e 
dedicar 

atenção a si 
próprio 

Olhar desatento; 
 

Andar lento; 
 

Atitude reflexiva. 

Desconexão com o 
ambiente 

Decréscimo da 
importância do 

ambiente de acordo 
com a capacidade 
de concentração do 

indivíduo; 
 

Lugares calmos, 
com pouco 
movimento 

Interacção 
(Convivência) 

Encontrar 
pessoas e 
socializar 

Demonstra intimidade 
com o ambiente; 

 
Olhar amistoso; 

 
Pára para conversar. 

Aberto aos estímulos 
do ambiente, 

percebendo objectos e 
pessoas. 

Concentração de 
pessoas, com 

possibilidades de 
contacto e surpresas 

Actividade 
(Exercício 

físico/Recreação) 

Exercitar-se e 
relaxar 

Marcha rápida ou 
corrida; 

 
Olhar 

predominantemente 
para a frente. 

Aberto aos estímulos 
do ambiente, 

percebendo objectos e 
pessoas. 

Espaço agradável, 
arejado, bem 
iluminado e 
arborizado; 

 
Boa pavimentação. 

Alerta 
(Reconhecimento) 

Conhecer ou 
reconhecer o 
ambiente 

Olhar atento sem um 
foco definido (ver tudo) 

Aberto ao que 
acontece em redor; 

 
Sempre atento. 

Procura de 
elementos 
referenciais; 

 
Possibilidade de 
memorizar o 
ambiente. 

 

 

Aplicar os princípios do desenho inclusivo aos sistemas de circulação ou em espaços públicos 

resulta em caminhos e espaços mais acessíveis para todos. Salmen & Ostroff (1997) explicam que o 
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conceito de desenho acessível, inicialmente desenvolvido, era pensado apenas para um público-alvo: 

pessoas com deficiências. As suas intenções focavam-se na eliminação de barreiras prejudiciais à 

mobilidade dessas pessoas. Este conceito evoluiu até ao hoje conhecido desenho inclusivo. No 

entanto devido à grande diversidade e adaptabilidade das pessoas, torna-se difícil não generalizar os 

princípios do desenho para quantificar como estas interagem com objectos e espaços. Os autores 

citam o “Enabler Model”, criado no final dos anos 70 por Rolf Faste e Edward Steinfeld, que cataloga 

as limitações no meio-ambiente de acordo com as deficiências localizadas nas diferentes partes do 

corpo humano (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - "Enabler Model" (adaptado de: Salmen & Ostroff, 1997) 

 

4.3.3. Deficiências, sentidos e experiências 

O desenho universal pode actuar na concepção de espaços de maneira a albergar a maior 

diversidade possível de pessoas, com ou sem deficiências, sendo também capaz de lhes 

proporcionar diversas experiências. Para as pessoas portadoras de deficiências a inclusão nestes 

espaços proporciona-lhes uma maior autonomia e uma melhor qualidade de vida. No processo de 

criação de ambientes inclusivos poderemos agrupar em três grandes grupos os tipos de deficiências: 

deficiências motoras, sensoriais e de aprendizagem.  

Fishbeck & Blankenship (1998) definem deficiências motoras como condições que exprimem 

dificuldades na locomoção, seja por deficiência nas pernas, falta de equilíbrio, falta de resistência 

excesso de tamanho e/ou peso ou doenças cardíacas. As pessoas portadoras destes sintomas 

necessitam, para o seu bem-estar de condições de acessibilidade, de acessos por rampas, corrimãos 

e áreas de paragem e descanso. Para os utilizadores de cadeiras de rodas para além das rampas 

considera-se também a largura dos passeios e entradas assim como a localização de elementos de 

mobiliário urbano, questões que estão presentes nas normas legislativas, nomeadamente no decreto-
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lei nº. 163/2006. Salmen & Ostroff (1997) nomeiam, incluídas nas deficiências motoras, as 

deficiências de destreza, que incluem as pessoas que não conseguem fazer uso total das suas mãos 

e dedos, resultado da evolução da idade, de acidentes ou de malformações congénitas. Aplica-se 

nestes casos a “regra do pulso fechado” para o desenho de produtos – capazes de serem usados 

com o pulso fechado. Evans & Donnelly (1993) apresentam ideias para peças de mobiliário inclusivo 

que podem ser usados na concepção de parques (Figuras 19 e 20). 

 

 

Figura 19 - Dois exemplos de estruturas de descanso adaptáveis a diversas situações (adaptado de 
Evans & Donnelly, 1993) 

 

 

 

Figura 20 - Bebedouro articulado (adaptado de Evans & Donnelly, 1993) 

 

Segundo Salmen & Ostroff (1997), deficiências sensoriais são aquelas que incluem a perda parcial 

ou total da visão, audição ou fala e requerem um desenho que estimule e facilite a comunicação, de 

maneira a que toda a gente tenha acesso à informação ou às diferentes experiências. Fishbeck & 
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Blankenship (1998) referem que a cegueira é uma condição que pode ocorrer durante todo o 

percurso de vida, podendo ser parcial ou total, temporária ou permanente. Para indivíduos com 

deficiências ao nível da visão, a adaptação à sua condição é factor de integração ou até mesmo de 

sobrevivência. Aqueles que possuem visão limitada, tiram partido daquilo que lhes resta, aprendendo 

por exemplo a distinguir a noite do dia ou a sombra da luz do sol através da percepção da 

luminosidade. Para aqueles que são totalmente invisuais, a confiança nos outros sentidos é vital na 

identificação e orientação em ambientes exteriores. O olfacto pode ajudar a identificar lugares com 

odores característicos assim como proporcionar experiências associadas a odores agradáveis como 

o de certas flores. A audição é essencial na percepção de sons que auxiliam na orientação e na 

posição. É graças à audição que um cego identifica o local onde se encontra através da análise dos 

sons automóveis e de ruídos característicos de estabelecimentos comerciais, ou analisa o sentido e 

densidade de trânsito automóvel e pedonal e a dimensão do espaço através do eco. Trata-se de um 

sentido crucial na obtenção de informação uma vez que muitos equipamentos são sonoros, como por 

exemplo os sinais sonoros dos semáforos e as vozes que comunicam no elevador o andar em que 

nos encontramos. As sensações associadas ao tacto como a sensação do vento a bater no corpo, a 

diferença de temperatura e a diferença nas texturas ajudam também na identificação de espaços. 

Maia (1995) afirma que apesar de ser nas mãos e nas pontas dos dedos que o tacto se encontra 

mais desenvolvido, este existe distribuído por todo o corpo, permitindo aos invisuais a detecção de 

rugosidades no piso ou a sua inclinação. O desenho de espaços deve assim incluir pistas sensoriais, 

tais como diferenças no pavimento que indiquem mudanças de direcção, presença de obstáculos no 

caminho, o início de escadas ou entradas para edifícios. A comunicação e a informação também 

podem ser obtidas com o recurso ao tacto, sendo providenciadas através da linguagem braille ou de 

mapas com relevo. Fishbeck & Blankenship (1998) alertam para o facto de que para invisuais que se 

deslocam com o auxílio de bengala, é impossível detectar objectos que estejam elevados acima dos 

6,75 centímetros, como por exemplo ramos de árvores ou sinalização que se encontre à altura da 

cabeça. O sentido do paladar, apesar de não ser utilizado para a orientação ou percepção do espaço, 

pode proporcionar experiências, nomeadamente em jardins ou parques que possuam plantas 

comestíveis. Em relação às deficiências auditivas os autores afirmam que a dificuldade na orientação 

em espaços públicos está na incapacidade de comunicação. Deve para isso existir sinalização de 

orientação explícita e concisa, ao ponto de ser desnecessária informação adicional. Os perigos de 

utilização dos espaços públicos por estas pessoas estão relacionados com os avisos sonoros, tais 

como buzinas de automóveis e alarmes de incêndios não acompanhados de iluminação. As 

deficiências relacionadas com a aprendizagem são mais complicadas de se considerar na projecção 

de espaços, uma vez que se apresentam numa enorme variedade. No entanto, poder-se-á considerar 

a colocação de sinalização informativa nos espaços públicos, por exemplo em parques ou jardins, 

adequada a pessoas com capacidade cognitiva reduzida, consistindo em sinalização mais gráfica que 

escrita. 

Para pessoas com deficiências é fundamental a apreensão do espaço com o auxílio dos sentidos, 

que para além de experiências ligadas ao recreio, também é vital na sua orientação e compreensão 

do espaço. Contudo, apesar de as pessoas com deficiências serem as que maior partido tiram das 
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experiências sensoriais, de acordo com a sua condição e necessidades, a verdade é que qualquer 

utilizador de espaços públicos, sejam jardins, parques, largos, praças ou apenas sistemas de 

caminhos, desfruta das diversas experiências associadas aos sentidos. Anónimo (s/data) refere 

algumas ideias de elementos e materiais para a concepção de experiências, associadas aos diversos 

sentidos.  

 

Relacionado com a visão: 

Cor: a vegetação oferece uma enorme variedade de cores através das flores, das folhas, dos 

ritidomas, dos frutos, de líquenes associados e musgos, que variam consoante as estações do ano, 

as espécies e as condições onde estas se encontram (Figura 21).  

 

 

Figura 21 - Exemplos de espécies com variadas cores ( a) Prunus cerasifera var pissardi; b) Jacaranda 
mimosifolia; c) Spirea cantoniensis; d) Santolina chamaecyparissus; e) Teucrium fruticans)2 

 

A cor pode também ser explorada através dos materiais como a pedra, o tijolo, a gravilha e até o 

betão, que existem numa grande diversidade de cores, ou através da criação de padrões, com 

recurso a materiais como lajes e azulejos. Estes materiais têm ainda a particularidade de poderem 

apresentar uma cor diferente consoante a sua superfície se encontre molhada ou seca (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Exemplos de materiais de diversas cores ( a) calçada de vidraço; b) blocos pré-fabricados; c) 
saibros)3 

 

                                                      

 

2Fontes: a) http://www.about-garden.com/a/en/2624-prunus-cerasifera-nigra-purple-leaved-flowering-plum/~ 

b), c), d), e) http://www.calflora.net/losangelesarboretum/plantlist.html#masterlist 
3 Fontes: a) http://www.jhs.pt/index.php?page=3&gallery=2 

b) http://www.imacol.pt/artefactos-cimento/ 

c) http://www.mister-green.pt/saibro.html 
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Forma: os materiais naturais como a vegetação, a madeira ou a pedra podem se apresentar mais 

ou menos trabalhados, mais moldados ou com formas mais naturalizadas. A vegetação aparece 

como um importante elemento, que apresenta uma enorme variedade de formas, quer sejam formas 

naturais ou trabalhadas, como a topiária. Também os materiais não naturais, como o betão, o aço ou 

o ferro, são trabalhados de maneira a gerarem forma, que pode ser explorada de várias maneiras 

como por exemplo em elementos de mobiliário urbano ou esculturas. Em qualquer um dos casos, 

materiais naturais ou não, a forma despoleta no observador diferentes sensações. 

Movimento: o movimento pode ser relaxante ou estimulador de actividades. É muitas vezes 

associado ao som, pois não há movimento que não produza som, e é uma característica constante de 

qualquer espaço. Em qualquer lugar, há sempre qualquer coisa em movimento que capta a atenção 

do indivíduo, como por exemplo o abanar das árvores ou o chocalhar de algumas frutificações com o 

vento, os animais e a água. De facto, esta última é um elemento muito utilizado nos espaços públicos 

devido à sua fluidez e à maneira como o seu movimento pode ser controlado e explorado, produzindo 

efeitos extraordinários. 

Contraste: bastante importante para pessoas com visão reduzida. Os jogos de contraste podem 

ser criados com materiais inertes, com folhagem e floração da vegetação, ou com a combinação de 

ambos. 

 

Relacionado com a audição: 

Actividades ligadas ao uso do som são uma boa maneira de acalmar as pessoas e as integrar no 

ambiente que as rodeia. Estes sons podem ser naturais, como por exemplo folhas e frutificações ao 

vento, pássaros a cantar e outros animais, água a correr e a chuva a bater em superfícies, ou 

activados pelo Homem como tocar sinos, chapinhar na água e outras esculturas e jogos de som 

(Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Elemento introduzido na vegetação que produz som quando movimentado (adaptado de 
Evans & Donnelly, 1993) 

 

Relacionado com o tacto: 

As sensações relacionadas com o sentir/tocar são especialmente importantes para pessoas com 

deficiências visuais, onde as texturas são uma forma de reconhecimento do espaço em que se 

inserem. As texturas são em grande variedade nos espaços exteriores, e qualquer objecto tem a sua 
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textura, podendo ser rugosas, suaves/polidas, peludas, etc. Podem utilizar-se também objectos que 

indiciem formas (flores, folhas, floreiras, pedras), peso, temperatura (água aquecida pelo sol ou 

arrefecida pela sombra, pedras), sensação de seco e molhado e o contraste de densidades 

(suavidade do musgo sobre a dureza de uma rocha). 

 

Relacionado com o olfacto: 

O aroma das plantas pode ser sentido e libertado de várias maneiras: aromas que invadem o ar 

que são expelidos pela planta naturalmente, sem sequer ser preciso tocar nesta (o próprio aumento 

da temperatura faz com que algumas plantas libertem óleos aromáticos); aromas que são sentidos 

apenas pelo manuseamento e investigação das plantas (pétalas, folhas, caule, etc.); e aromas que 

são libertados quando se arrancam partes das plantas (Figura 24). Para além dos odores da 

vegetação, existem outros cheiros característicos dos jardins: madeira cortada, folhas de Outono, 

relva cortada e solo molhado. 

 

 

 

Figura 24 - Exemplos de espécies aromáticas ( a) Lavandula stoechas; b) Myrtus communis; c) Thymus 
vulgaris; d) Jasminum officinale; e) Rosmarinus officinalis)4 

 

Relacionado com o paladar: 

A presença de plantas e frutos comestíveis ou mascáveis num jardim proporciona uma experiência 

agradável aos seus utilizadores. Estes podem sentir a diferença de sabores entre plantas e 

reconhecê-las através dos mesmos (Figura 25).  

 

 

Figura 25 - Exemplos de espécies comestíveis ou mascáveis ( a) Mentha sp.; b) Salvia grahamii, c) 
Fragaria vesca; e) Prunus cerasifera var. pissardi)5 

                                                      

 

4 Fonte: a) Foto de autor 
b), c), d), e) http://www.calflora.net/losangelesarboretum/plantlist.html#masterlist 
5 Fontes: a) http://www.mynter.dk/website-engelsk/mynter-ny.htm 
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Relacionado com a orientação, gravidade e equilíbrio: 

Aspectos como a direcção, a largura, as mudanças de direcção e a capacidade de ver o princípio 

ou o fim de um caminho influenciam a velocidade com que este se percorre, e portanto, a experiência 

obtida. 

As capacidades de orientação e equilíbrio podem ser estimuladas colocando nos parques 

elementos como troncos e cepos de árvores, pontes, plataformas e palcos que proporcionam aos 

utentes um recreio mais activo. Estes elementos podem também funcionar como elementos 

orientadores no espaço. 

 

4.3.4. Estrutura dos espaços verdes 

Para se desfrutar das sensações que os espaços públicos têm para nos oferecer, nomeadamente 

os parques e os jardins, é importante que estes se estruturem e organizem de maneira a potencializar 

os seus elementos. Para além da estrutura dos percursos pedonais, já referidos anteriormente, a 

utilização de outros elementos, inertes ou vegetais, pode ser favorecida ou dificultada de acordo com 

o desenho dos espaços. Fishbeck & Blankenship (1998) apresentam algumas considerações a ter na 

concepção de espaços verdes, nomeadamente na disposição do material vegetal. Segundo estes 

autores, a colocação de vegetação em espaços públicos, nomeadamente ao longo de percursos 

pedonais, não deve ser causadora de perigos, como por exemplo ramos facilmente quebráveis e 

espécies cuja frutificação altere a aderência do piso, ou cheiros desagradáveis (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Plantas perigosas ou incómodas 

Perigo / 
Incómodo 

Espécies Comentários 

Plantas 
venenosas 

Azevinho, teixo, ligustro, 
louro, rododendro. 

As crianças têm tendência para provar bagas de cores 
brilhantes e coloridas ou folhas. 

Frutos 
Ameixeira, cerejeira, 
carvalho, castanheiro, 
nogueira. 

Alguns frutos são escorregadios ou difíceis de pisar. São 
facilmente transportados para dentro de edifícios e podem 
manchar quando em contacto com a roupa. 

Coníferas Pinheiro, pícea, abeto. 
Os frutos das coníferas podem causar problemas para 
pedestres ou veículos com pequenas rodas. 

Cápsulas e 
vagens 

Liquidambar, plátano, 
gleditsia, bordo. 

As vagens interferem no movimento a pé e de veículos de 
pequenas rodas. 

Ramos 
quebráveis 

Vidoeiro, bordo, castanheiro 
da Índia, choupo, salgueiro, 
ulmeiro. 

É difícil de caminhar ou empurrar veículos de pequenas rodas 
sobre os detritos de ramos. A queda de ramos de grandes 
dimensões pode danificar pessoas, carros ou estruturas que 
possam estar por baixo. 

Ramos 
pendentes 

Vidoeiro, salgueiro, faia, 
magnólia. 

Os ramos podem pender abaixo da altura mínima que deve ser 
deixada livre sobre os percursos, causando lesões nas cabeças 
dos transeuntes ou nos carros.  

Raízes 
superficiais 

Salgueiro, bordo, faia, 
choupo. 

As raízes podem danificar os pavimentos, causando a queda 
dos peões. Pavimentos danificados são difíceis de percorrer por 
veículos de pequenas rodas. 

Odores 
Viburno, ginkgo fêmea, 
acácia.  

Alguns odores desagradáveis para além de não serem 
apelativos podem fazer algumas pessoas sentir-se enjoadas. 

                                                                                                                                                                      

 

b) http://binicaise.unblog.fr/files/2007/05/700salvia07051102.jpg 
c) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragaria_vesca_berry2.JPG 
d) http://oregonstate.edu/dept/ldplants/prcet6.htm 



Desenho Inclusivo no Projecto de Arquitectura Paisagista 

41 

 

Espinhos 
Bérberis, marmeleiro, 
pilriteiro, gleditsia, roseiras, 
ligustro. 

Plantas com espinhos podem ser perigosas e dolorosas quando 
se vai contra elas. Folhas, galhos e ramos caídos no chão 
podem também ser perigosos quando pisados por pés 
descalços. 

Insectos 
Árvores de fruto (macieira, 
cerejeira, ameixeira, etc.), 
loureiro. 

Devido às alergias que algumas pessoas apresentam em relação às 
mordidas e picadas de insectos, o uso de plantas que atraiam essa 
fauna não é recomendada em áreas perto de percursos ou zonas de 
estadia. 

 

No entanto, se a vegetação for correctamente escolhida e disposta pode beneficiar o carácter de 

um espaço, produzindo ambientes agradáveis, criando microclimas onde a luz solar, a temperatura, a 

humidade e os ventos estão controlados, podendo também funcionar como barreira sonora (Figura 

26).  

 

 

Figura 26 - Vegetação como cortina contra o som e o ruído (adaptado de Fishbeck & Blankenship,1998) 

 

Estas características dos espaços são muito importantes para pessoas idosas e com deficiências, 

cujas características biológicas e capacidades de comunicação se encontram alteradas. No que 

respeita à oferta de experiências, os autores referem que o desenho dos espaços verdes deve poder 

albergar diversas actividades assim como contribuir para a acessibilidade a estes mesmos espaços e 

suas experiências, como por exemplo a criação de acessos a áreas com relvados, e a disposição de 

canteiros sobrelevados para que os utentes possam interagir com a vegetação, fazendo uso das 

características que esta oferece, referidos no ponto anterior (Figura 27).  

 

Figura 27 - Oportunidades oferecidas pelos espaços verdes (adaptado de Fishbeck & Blankenship,1998) 
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4.4. Características inatas ao ser humano 

Para melhor se compreenderem as influências do meio-ambiente sobre o ser humano, devemos 

conhecer as características inatas a este, que o orientam aquando da sua circulação no espaço em 

que se insere, e lhe provocam determinadas sensações. 

 

4.4.1. Condições térmicas humanas – conforto bioclimático 

O Homem não é um ser passivo e portanto realiza trocas de 

energia com o meio que o rodeia, com o intuito de estabelecer uma 

situação de equilíbrio. Encontra-se constantemente influenciado 

pela temperatura, a humidade e a movimentação do ar, que lhe 

causam diferentes reacções no organismo e nos comportamentos. 

Romero (2000) refere que o Homem utiliza dois mecanismos de 

regulação térmica: um de carácter fisiológico (suor, variações no 

fluxo sanguíneo, batidas cardíacas, dilatação dos vasos, 

contracção dos músculos e arrepios) e outro de carácter 

comportamental (sonolência, prostração, redução da capacidade 

de trabalho). A mesma autora refere ainda que as trocas de 

energia térmica podem ocorrer por radiação, condução, convecção 

e por evaporação, apresentando uma ilustração de um sistema de 

ganhos e perdas de calor, de Guyton (1977) (Figura 28). 

No processo de produção de energia térmica, aparece aliado às 

condições naturais do ambiente, o tipo e a intensidade da 

actividade e as condições dos indivíduos, tais como a sua estrutura, idade e sexo. Romero (2000) 

afirma que para a criação de modelos de quantificação da influência das condições térmicas no 

Homem é necessário medir as variáveis ambientais, medir a reacção humana a essas sujeições e 

expressar a relação entre causa e efeito. A mesma autora enumera exemplos de índices ou escalas 

de conforto térmico que foram elaborados segundo tais directrizes: o diagrama de conforto térmico, 

chamado de Quadro Bioclimático, de Victor Olgyay, de 1952; o Quadro Bioclimático de Givoni; os 

diagramas de conforto térmico desenvolvidos por Fanger; a zona de conforto térmico de Vogt e Miller-

Chagas; os Diagramas de Temperatura Efectiva de Houghton e Yaglou, de 1923. 

Os diagramas de Olgyay definem a zona de conforto, relacionando a temperatura com a humidade 

relativa. Existem, no entanto, factores capazes de alterar uma zona de conforto. Tomando o exemplo 

referido em Romero (2000), a zona de conforto de um indivíduo em repouso numa sombra, altera-se 

quando este fica totalmente exposto ao sol, quando se movimenta ou quando ocorrem 

movimentações de ar (Figuras 29 e 30). 

 

Figura 28 - Perdas e ganhos de 
calor do Homem (Romero, 
2000) 
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Figura 29 - Zona de conforto e possíveis alterações nesta (Romero, 2000) 

 

 

Figura 30 - Diagrama bioclimático de Olgyay (Romero, 2000) 

 

4.4.2. Características físicas do pedestre 

Para além desta procura do equilíbrio térmico, o ser humano conta com uma série de 

características físicas que definem critérios para a sua inserção no espaço da forma mais harmoniosa 

possível, de maneira a que este se sinta confortável nesse mesmo espaço. Estas características são 

comuns a todo o ser humano que não possua qualquer tipo de deficiência física ou sensorial, e são 

importantes no processo de criação de espaços, interiores ou exteriores. 

Os dados a seguir apresentados são referidos por Fishbeck & Blankenship (1998).  

 

Critérios dimensionais 

Dimensões humanas e actividade 

A Figura 31 ilustra as dimensões aproximadas da figura humana em diversas posições e 

actividades. Note-se que as necessidades espaciais diferem entre regiões e culturas, em função das 

densidades de pessoas e de valores hereditários, sociais e ambientais.  
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Figura 31 - Dimensões humanas em diversas actividades (adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 

 

Bolhas espaciais dianteiras 

Bolha espacial dianteira (Figura 32) refere-se à extensão da visão dianteira do pedestre não 

obstruída, e que o deverá deixar psicologicamente confortável. Esta informação torna-se útil quando 

se pretende calcular o espaço livre necessário para determinado número de pessoas de modo a criar 

um ambiente confortável. 

 

 

Figura 32 - Bolhas espaciais dianteiras (adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 

 

Critérios de Movimento 

Ritmos de deslocação pedonal 

No Quadro 5 estão representados os ritmos de deslocação para pedestres adultos. Esta taxa 

decresce à medida que a densidade de pessoas num determinado percurso aumenta ou quando o 

espaço livre adiante do pedestre se torna menor que 0,5m. Estas taxas diminuem quando no 

percurso existem intersecções, escadarias, escadas rolantes e rampas com mais de 6% de declive. 
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Quadro 5 - Ritmos médios de deslocação pedonal 

Tipo mm / min ft / min km / hr 

Adulto padrão 78 000 260 4,3 

Idoso (75 anos) 64 500 215 4 

Em grupo 60 000 200 3,7 

Escadas (a descer) 45 600 152 2,8 

Escadas (a subir) 33 900 113 2 

 

 

Distâncias a percorrer aceitáveis 

A Figura 33 ilustra as distâncias que as pessoas, nas cidades norte-americanas, estão dispostas a 

percorrer a pé. Estes valores médios podem sofrer alterações dependendo do objectivo da viagem, 

diferenças culturais, condições climáticas, etc. Segundo dados da figura, a maioria das pessoas não 

estão dispostas a caminhar distâncias superiores a 220m. 

 

 

Figura 33 - Distâncias a percorrer aceitáveis (cidades norte-americanas) (adaptado de Fishbeck & 
Blankenship, 1998) 

 

Densidade pedestre 

A Figura 34 e a Figura 35 mostram o volume, velocidade e densidade dos fluxos de pedestres em 

passeios e escadarias, respectivamente. Esta informação pode ser útil para calcular volumes e 

velocidade de tráfico de pedestres ou aquando da construção de passeios. 
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Figura 34 - Volume, velocidade e densidade médias de fluxos pedonais (passeios)  
(adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 
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Figura 35 - Volume, velocidade e densidade médias de fluxos pedonais (escadarias)  
(adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 
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Critérios visuais 

Nível dos olhos e cones de visão 

Na Figura 36 é ilustrado o nível dos olhos de um adulto nas posições de pé e sentado. Quando 

percorre um espaço, o ser humano foca a maior parte da sua atenção nos ambientes que se 

encontram ao nível dos olhos ou abaixo deste.  

 

 

Figura 36 - Nível dos olhos de um adulto (adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 

 

A Figura 37 ilustra o cone de visão humano, que para um olhar fixo, é de aproximadamente 30 

graus na vertical e 60 graus na horizontal. Esta informação torna-se útil na disposição de obstáculos e 

sinalização.  

 

 

Figura 37 - Cone de visão normal (adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 
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Percepção visual 

O estudo da sensação de clausura espacial no exterior é importante quando se planeia um 

espaço. Um espaço enclausurado no exterior é mais confortável quando a altura dos seus planos 

verticais é de metade a um terço da largura deste espaço, como ilustra a Figura 38. 

A comunicação e o comportamento social podem também ser influenciados pelo desenho dos 

espaços exteriores, sendo importantes as distâncias que aproximam as pessoas ou as separam. A 

escala dos espaços pode então levar a um comportamento social mais activo ou mais introspectivo, 

influenciada pelo grau de contacto visual. A Figura 39 ilustra as capacidades inerentes ao olho 

humano relevantes para os comportamentos sociais. 

 

 

Figura 38 - Sensação de clausura espacial no exterior (adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 
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Figura 39 - Capacidades inerentes ao olho humano relevantes para os comportamentos sociais 
(adaptado de Fishbeck & Blankenship, 1998) 
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5. Projecto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

(REDE) 

Os processos de medição da acessibilidade podem envolver diversas variáveis, dependendo do 

contexto social, económico e cultural da população e também das características do território. 

Apresenta-se de seguida a metodologia utilizada pelo Projecto Nacional de Cidades e Vilas Com 

Mobilidade Para Todos. Esta metodologia representa o resolver de problemas existentes em algumas 

cidades e vilas de Portugal aderentes ao projecto, com especial atenção às barreiras arquitectónicas.  

No ano de 2003 foi criado e desenvolvido o Projecto Rede Nacional de Cidades e Vilas com 

Mobilidade para Todos (REDE), resultado da colaboração entre a engenheira civil Paula Teles e a 

Associação Portuguesa de Planeadores do Território (APPLA) – Universidade de Aveiro, tendo como 

aderentes de forma imediata 80 municípios portugueses, com perspectivas de criação de vilas e 

cidades mais acessíveis para todos. 

Este projecto tem como filosofia de trabalho a criação dos projectos de reabilitação urbana por 

fases. Assim torna possível a sua concretização de modo faseado, não correndo o risco que estes 

não se concretizem por serem demasiado extensos para se realizarem de uma só vez, ou que só se 

realizem quando os relatórios de análise e diagnóstico já forem obsoletos. Segundo Teles (2009) “a 

melhor forma de criar acessibilidades num espaço pouco acessível é começar por definir áreas de 

intervenção prioritárias”.  

A própria metodologia deste projecto realiza-se assim, por fases, num período temporal de cerca 

de três anos. No momento de adesão do município ao projecto, é-lhe entregue a bandeira da 

mobilidade, comprometendo-se assim o município a cumprir aquilo a que o projecto o destinava. No 

prazo máximo de 6 meses a REDE entrega um relatório à autarquia, o Plano de Intervenção das 

Acessibilidades (PIA), discriminando as barreiras na área de intervenção. A planta de diagnóstico é a 

que discrimina a posição e tipologia das barreiras na área de intervenção. É acompanhada de um 

relatório onde estas barreiras são apresentadas e onde são descritas as medidas aconselhadas a 

tomar na sua eliminação. A partir desse momento, a autarquia possui de um período de ano e meio 

para a eliminação das barreiras discriminadas no relatório, sendo depois realizada a primeira 

avaliação da REDE. Para esta primeira avaliação, o compromisso do município é ter 30% do espaço 

acessível. Se assim acontecer, o município recebe a bandeira de prata, acolhendo, passado o espaço 

de um ano, uma segunda avaliação. Nesta avaliação a percentagem requerida ao município de área 

acessível é de 70%, percentagem esta que se for conseguida, lhe concede a bandeira de ouro, 

símbolo que o torna um exemplo de boas práticas em matéria de acessibilidades. Findo este 

processo, a autarquia pode, e deve, delimitar uma nova área de intervenção, de maneira a cobrir a 

maior área possível do município abrangido por este projecto. 

As plantas de avaliação apresentam os resultados após as intervenções realizadas pela autarquia. 

As informações apresentadas são o conjunto de barreiras que foram corrigidas ou não e o resultado 

dessas intervenções expresso numa rede de corredores acessíveis (verdes) e inacessíveis 

(vermelhos).  
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Figura 40 - Esquema diagramático da metodologia do Projecto Nacional de Cidades e Vilas Com 
Mobilidade Para Todos 
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6. Caso de Estudo 

A parte prática deste trabalho teve como princípio a aplicação de conhecimentos num meio urbano 

já consolidado, tendo como principal objectivo melhorar as condições dos seus espaços, 

nomeadamente em termos de acessibilidades e de qualidade ambiental. Desta maneira podemos 

avaliar as possibilidades e dificuldades de implementação de intervenções de melhoramento num 

espaço que, aquando do seu projecto, não teve em conta tais critérios. 

Este trabalho foi elaborado sob orientação e com a colaboração do Município de Vila Franca de 

Xira e da Divisão de Ambiente do Departamento de Qualidade Ambiental, na pessoa do Sr. Vereador 

Dr. Fernando Paulo Ferreira e da Arquitecta Paisagista Catarina Conde. 

 

6.1. Localização e Caracterização  

O caso de estudo da presente dissertação é o Bairro da Chasa (Figura 41). Este bairro situa-se 

em Alverca do Ribatejo, freguesia do município de Vila Franca de Xira, na Área Metropolitana de 

Lisboa. Em termos de implantação geográfica encontra-se numa encosta orientada a Sudeste, o que 

lhe proporciona uma grande relação visual com a restante área de Alverca e com o Rio Tejo, 

desenvolvendo-se longitudinalmente no sentido SW-NE. Em relação aos limites, o bairro encontra o 

seu limite superior no talude que o separa da auto-estrada A1 (na parte mais a Sudoeste) e na Rua 

da Cumeira (a Nordeste); o limite inferior é feito pela Estrada Nacional nº 10 que o separa da zona 

mais recente de Alverca, mais próxima do rio, e pela Rua Maria Eduarda Segura de Faria, que faz a 

junção com a área da Fundação Cebi; quanto ao lado SW é limitado pela Estrada Nacional nº 116, 

que faz a ligação à auto-estrada A1 e à CREL, e que o separa da recente Urbanização da Malva 

Rosa; finalmente, do lado NE a rua que limita o Bairro da Chasa é a Rua Sarmento de Beires. 
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Figura 41 - Localização do Bairro da Chasa, em Alverca 

 

6.1.1. Localização das principais ruas do bairro e áreas de interesse adjacentes 

Aquela que se pode considerar como a principal rua do Bairro da Chasa é a Rua António Sérgio. 

Com excepção dos extremos, o bairro está organizado, em toda a sua extensão por ruas que o 

atravessam longitudinalmente, ou seja, no sentido das curvas de nível. Dessas, apenas uma, a Rua 

António Sérgio, o atravessa integralmente, existindo duas outras ruas junto ao limite superior, que se 

juntam para percorrer o bairro também na sua totalidade, a Rua António Aleixo e a Rua Sarmento 

Pimentel. Tanto a Rua António Sérgio como a Rua António Aleixo têm a mesma rua como origem, a 

Rua Vasco da Gama, e ambas possibilitam a ligação com a zona histórica de Alverca. No entanto, a 

Rua António Sérgio é aquela que apresenta maior fluxo automóvel e de pessoas, não apenas pelo 

facto de oferecer melhores ligações ao centro histórico e à restante área de Alverca, mas também 

porque está munida de infra-estruturas de transportes públicos.  
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Em relação às áreas de interesse que se localizam nas imediações do Bairro da Chasa pode-se 

enumerar a Fundação Cebi e as Piscinas Municipais de Alverca como áreas de serviços, o Jardim 

Parque de Alverca, um dos maiores parques da freguesia e portanto uma importante zona de recreio 

e lazer e o centro histórico da cidade de Alverca do Ribatejo, com um inegável interesse patrimonial 

(Figura 42). 

 

 

Figura 42 - Principais ruas e áreas de interesse adjacentes ao Bairro da Chasa 

 

6.2. Cartas de Análise e Diagnóstico 

6.2.1. Usos dos edifícios  

Nesta carta (C01_Uso dos Edifícios – ver anexo) fez-se o levantamento dos usos das edificações 

identificadas dentro dos limites estabelecidos para a área de trabalho. Das cerca de 321 edificações 

existentes: 6 são de serviços, representadas pelo posto de abastecimento da Galp, pela Associação 

para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais, pela Casa da Juventude, pela Escola 

EB1 nº4 e Jardim de Infância nº3 de Alverca e pela Clínica de Medicina Física e Reabilitação 

pertencente à Fundação Cebi; 33 são de uso exclusivo a garagens; 14 dizem respeito a edificações 

com uso residencial onde, nos pisos térreos funcionam estabelecimentos comerciais e/ou serviços; 

265 são de uso residencial que possuem em alguns casos garagens nos pisos térreos; e 3 

catalogados como “Outros”, respeitante aos reservatórios de água da EPAL.  
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Figura 43 - C01_Uso dos Edifícios 

 

6.2.2. Tipologia dos edifícios 

Na carta de tipologia dos edifícios (C02_Tipologia dos Edifícios – ver anexo) encontra-se registado 

o número de pisos dos edifícios residenciais. A tipologia dominante das habitações é de 2 pisos, ou 

seja, habitações de uma ou duas famílias, sendo que as tipologias multifamiliares se concentram no 

extremo SO do bairro, como se pode comprovar pelo número de pisos dos edifícios aí presentes. 

 

 

Figura 44 - C02_Tipologia dos Edifícios 

 

6.2.3. Espaço privado e público - espaço pedonal e espaço rodoviário 

Esta carta (C03_Espaço Privado e Público – Espaço Pedonal e Rodoviário – ver anexo) diz 

respeito ao espaço privado e ao espaço público. O espaço privado está relacionado com as 

edificações e espaços adjacentes a estas que constituem quintais ou jardins privados, situação que 

acontece maioritariamente nas habitações unifamiliares. O espaço público diz respeito ao restante 

espaço e que se pode diferenciar em espaço rodoviário e espaço pedonal. Na área em questão o 

espaço rodoviário ocupa aproximadamente 45222m2 e o espaço pedonal ocupa aproximadamente 

35765m2. 
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Figura 45 - C03_Espaço Privado e Público - Espaço Pedonal e Espaço Rodoviário 

6.2.4. Estrutura verde  

Na carta de estrutura verde (C04_Estrutura verde – ver anexo) são evidenciadas as zonas verdes 

do bairro. Através da análise desta carta podem se aferir as zonas mais ensombradas e aquelas mais 

expostas ao sol, directamente relacionadas com uma maior ou menor densidade de vegetação de 

grande porte. De referir que existem áreas de estadia onde a densidade de vegetação é baixa, não 

sendo à partida apelativas em dias mais quentes do Verão. De referir também o facto de as zonas 

mais declivosas do bairro, nomeadamente o talude que delimita o bairro superiormente e o talude por 

trás da Escola e Jardim de Infância, não apresentarem uma grande densidade de vegetação.  

 

 

Figura 46 - C04_Estrutura Verde 

 

6.2.5. Declives pedonais 

A definição de declives para a carta de declives pedonais teve por base as especificações 

presentes no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto e na legislação aplicada pela Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira (CM-VFX) em todo o seu concelho, o Regulamento Municipal de 
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Eliminação de Barreiras Arquitectónicas para Pessoas com Mobilidade Condicionada (RMEBAPMC). 

Por não haver, em nenhum dos documentos, alusão à inclinação longitudinal dos passeios, foi 

considerada a inclinação máxima admitida para rampas. De notar que os valores máximos aqui 

apresentados são condicionados pela projecção horizontal, uma vez que se trata de rampas com um 

início e um fim cuja distância entre eles deve ser relativamente curta, por ser uma estrutura de acesso 

e ligação. Assim, para a presente carta foi apenas considerada a inclinação longitudinal e ignorada a 

projecção horizontal, uma vez que uma rampa e uma rua, pela sua extensão, não podem ser 

comparáveis. É complicado fazer esta analogia entre inclinação de rampas e de passeios 

nomeadamente pela diferente escala que ambos podem apresentar. Subir uma rua com 10% de 

inclinação ao longo de 50m não é o mesmo que subir uma rampa também com 10% de inclinação 

mas com 6m de extensão. Portanto, a analogia feita tem apenas como objectivo considerar os 

valores das inclinações e, como em média geral, se apresentam mais ou menos difíceis de serem 

vencidas.  

Os valores apresentados no D.L. nº 163/2006 e no RMEBAPMC são os que se apresentam 

respectivamente nos Quadros 6 e 7: 

 

Quadro 6 - Valores de declives correspondentes ao D.L. 163/2006 

Inclinação Projecção Horizontal Máxima Desnível Máximo 

6% 10,00m 0,60m 

8% 5,00m 0,40m 

10% 2,00m 0,20m 

12% 0,83m 0,10m 

 

Quadro 7 - Valores de declives correspondentes ao RMEBAPMC 

Inclinação Projecção Horizontal Máxima 

6% 6,00m 

10% 3,00m 

 

Tendo em conta os valores apresentados nos quadros anteriores foram criadas classes que 

permitem agrupar as inclinações e classificá-las, através de cores, consoante a facilidade de serem 

percorridas. Essas classes encontram-se no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Classificação dos declives 

Inclinação Cor Dificuldade 

Até 6% Verde Fácil 

6% - 10% Amarelo Moderada 

>10% Vermelho Difícil 
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As categorias de declives serão diferentes consoante o caso de estudo, devendo ser adequadas 

consoante o local, não podendo existir uma regra de aplicação. Estudar um caso em Lisboa será 

diferente de estudar um outro em Faro. Esta classificação não resulta portanto de uma aplicação 

directa dos valores presentes na legislação. É antes uma adequação destes tendo em conta o caso 

de estudo e o tipo de pessoas que pretende englobar. Com as categorias expressas no Quadro 8 foi 

elaborada a carta de declives pedonais (C05_Declives Pedonais – ver anexo). Assim sendo, a 

primeira categoria, “Até 6%”, resulta de uma aproximação mais directa aos valores tabelados. É o 

valor máximo admitido para uma acessibilidade mais suave e mais fácil. Este é o valor teórico abaixo 

do qual todas as pessoas poderão facilmente percorrer um espaço, independentemente das suas 

capacidades; A categoria de “6% - 10%” delimita valores de percursos possíveis para pessoas que 

apresentam algumas dificuldades de locomoção como invisuais, deficientes motores e idosos, sendo 

mais difícil para estes dois últimos pelo esforço necessário. Nesta categoria estão também incluídos 

pequenos degraus; a última categoria, “>10%”, corresponde aos percursos mais difíceis e alguns até 

impossíveis para pessoas com deficiências motoras, uma vez que nesta categoria estão englobadas 

escadarias.  

Da análise desta carta pode-se constatar que a maioria dos percursos considerados difíceis 

encontram-se, como seria de esperar, nas zonas mais declivosas do bairro, ou seja todos aqueles 

acessos que se desenvolvem segundo a orientação transversal às curvas de nível e que 

normalmente representam as ligações entre as ruas paralelas que se desenvolvem ao longo das 

curvas de nível. No entanto, e ao contrário do que se poderia esperar através de uma primeira análise 

no local, o Bairro da Chasa apresenta uma grande percentagem de percursos com declive até 6%.  

 

 

Figura 47 - C05_Declives Pedonais 

 

6.2.6. Barreiras existentes no espaço público 

Esta carta (C06_Barreiras Existentes no Espaço Público – ver anexo) representa o levantamento 

das barreiras arquitectónicas e urbanísticas e tem como base a metodologia utilizada pelo Projecto 

REDE. Tratam-se de barreiras no espaço público que impedem ou dificultam a livre circulação dos 
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transeuntes. Neste caso a largura mínima livre de barreiras considerada foi 1,20m, largura esta que 

consta no RMEBAPMC e no Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto. Portanto no processo de 

levantamento das barreiras, foram assinaladas todas aquelas que não permitiam uma largura mínima 

livre para circular de 1,20m. 

 

 

Figura 48 - C06_Barreiras Existentes no Espaço Público 

 

6.2.7. Percursos Livres de Barreiras (PLB) 

A carta dos Percursos Livres de Barreiras (PLB) (C07_Percursos Livres de Barreiras – ver anexo) 

resulta da análise da carta com o levantamento das barreiras arquitectónicas. Também se baseia na 

metodologia do Projecto REDE que classifica em duas cores, verde e vermelho, os percursos 

consoante estes são percorríveis ou não respectivamente. A inovação surge com a adição de mais 

uma categoria de cor e a consideração da largura dos passeios. Assim sendo, perante a presença ou 

ausência de barreiras os percursos foram classificados através de cores que reflectem essa mesma 

condição e foram também considerados os passeios que não possuem a largura mínima de 1,20m, 

uma vez que constituem uma barreira por não ter a largura definida por lei. As categorias de cores 

são as seguintes: Verde para percursos que não possuem barreiras que impeçam a livre circulação; 

Amarelo para percursos que possuem barreiras pontuais com possibilidade de serem removidas ou 

alteradas; e Vermelho para percursos onde existem barreiras, que têm passeios com uma largura 

menor que 1,20m, sem pavimento ou que envolvam escadarias.  

Em análise pode-se averiguar que existe uma grande percentagem de percursos realmente livre 

de barreiras e portanto possíveis de ser percorridos por qualquer pessoa. 
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Figura 49 - C07_Percursos Livres de Barreiras 

 

6.3. Proposta Geral 

 

 

Figura 50 - C08_Plano Geral 

 

6.3.1. Intenções 

A área em questão, o Bairro da Chasa, é um bairro que, apesar de já se encontrar bem 

consolidado apresenta na sua estrutura algumas incoerências no que respeita ao uso e à conexão de 

certos espaços. Ou seja, espaços que apresentam um certo potencial, encontram-se sem uso e 

desconectados uns dos outros, servindo muitos destes apenas como zonas de passagem. Em termos 

de acessibilidades, não existe uma rede contínua de caminhos que interligue estas áreas nem que 

ligue o interior do bairro às áreas adjacentes com algum interesse. Quanto a qualidade destes 

espaços, é também muito reduzida, uma vez que não apresentam manutenção nem organização 

segundo uma estrutura coerente.  
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Quem visitar o Bairro da Chasa num dia útil de semana, ou seja, num dia de trabalho, verificará 

que a população residente naquele espaço é maioritariamente constituída por pessoas idosas. Estas 

aproveitam o seu tempo livre e precioso para se sentarem à porta dos prédios, em zonas de encontro 

e até mesmo ao pé de cafés, para porem a conversa em dia ou apenas para descansarem. Por outro 

lado, se o bairro for visitado no fim-de-semana é notória a diferença no ritmo das principais ruas e dos 

espaços adjacentes às zonas de comércio, maioritariamente cafés/restaurantes. O Bairro da Chasa 

não é, portanto, um bairro monótono, apresentando todo o tipo de pessoas, com diferentes idades e 

capacidades, de maneira que não se pode ignorar, no processo se requalificação, qualquer faixa 

etária, condição física ou social. 

A intenção desta intervenção passa por revigorar estes espaços “perdidos” no seio do bairro e 

conectá-los entre si e com as áreas exteriores a este, para que os moradores desfrutem ao máximo 

das condições oferecidas, pondo em prática os conhecimentos relacionados com as acessibilidades e 

o desenho inclusivo. Esta ligação pretende também reorganizar a estrutura verde e requalificar os 

espaços verdes do bairro, de maneira a que possam ser utilizados por todos os moradores, 

melhorando a sua qualidade de vida.  

Para isso propõe-se a criação de uma rede contínua de percursos acessíveis que sirva este 

propósito, ligando espaços requalificados, de maneira a possibilitar o seu uso à maior variedade 

possível de pessoas. Trata-se assim de um percurso contínuo de caminhos acessíveis com estas 

zonas como áreas de paragem e descanso que funcionam como áreas de quebra/abrandamento de 

ritmo, estruturando um desenho do estilo ponto – linha – ponto (Figura 51). A elaboração do percurso 

tem em conta as barreiras arquitectónicas e os declives do espaço, resultando do cruzamento destes 

dados, e a intervenção nas áreas definidas considera todos os conceitos de design inclusivo 

(acessibilidades, pavimentos, mobiliário).  

 

 

Figura 51 - Conceito geral 

 

 



Caso de Estudo 

63 

 

6.3.2. Caracterização e proposta das áreas com interesse de interligação 

Área 1 

Esta zona desenvolve-se segundo a orientação NW-SE e encontra-se limitada lateralmente por 

edifícios e nas partes superior e inferior por parques de estacionamento (Figura 52-a) ). É constituída 

por uns alvéolos que, por se tratar de uma zona declivosa, encontram-se distribuídos em socalcos. 

Estes alvéolos de forma quadrangular são delimitados por muretes de betão podendo as suas 

superfícies serem cobertas por betão ou solo vivo (Figura 52-b) ). A ladear estas estruturas existe, ao 

longo de toda a extensão, duas rampas laterais, uma contínua e outra intercalada com degraus. A 

ligar estas rampas surgem casualmente passagens que cortam os alvéolos. Em termos de utilização, 

existem bancos formados pela estrutura dos muretes de betão e um parque infantil nos alvéolos 

inferiores, cujo piso é em terra. A presença de vegetação não é muito abundante nesta área. Existem 

algumas árvores na parte superior, em zonas arrelvadas, e mais algumas na parte inferior, junto ao 

parque infantil. Em matéria de acessibilidades, o acesso ao espaço encontra-se dificultado. As 

actuais ligações com o parque de estacionamento inferior são feitas por degraus, sem corrimãos. Na 

parte superior os acessos encontram-se mais facilitados, quer ao parque de estacionamento, quer à 

Rua Vasco da Gama, rua exterior a este espaço.  

A proposta nesta área consiste em tornar todo o espaço acessível a pessoas com mobilidade 

condicionada através de rampas que percorrem os socalcos, e aumentar a vegetação de maneira a 

criar espaços agradáveis, aproveitando as excelentes vistas que esta área oferece. 

  

 

Figura 52 – Área 1 ( a) limites; b) local)
6
 

 

Área 2 

Esta área encontra-se no topo superior do Bairro da Chasa, num patamar acima das garagens que 

se situam na Rua António Aleixo (Figura 53-a) ). Trata-se de uma área não pavimentada, com um 

número significativo de árvores em caldeira, e algumas infra-estruturas em betão, nomeadamente 

bancos e mesas para refeições. Segundo relatos de um morador local, a sua função é 

essencialmente de local de encontro e de lazer para os moradores, que ali já instalaram infra-

estruturas por eles criadas para a realização de churrascos. Por se tratar do ponto mais alto do bairro 
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acessível ao público, tem as características para funcionar também como um óptimo miradouro, 

apresentando, para um lado, vistas privilegiadas sobre o resto do bairro que se estendem até ao rio 

Tejo e seus mouchões (Figura 53-b) ), e para o outro lado, sobre a paisagem serrana envolvente ao 

bairro (Figura 53-c) ). Em relação às acessibilidades, estas encontram-se bastante dificultadas uma 

vez que o único acesso construído é feito por uma escadaria. No entanto os utilizadores deste espaço 

encontraram uma alternativa a essa escadaria, como comprovam os pequenos percursos marcados 

no terreno, resultantes da intensa passagem humana naquela zona. Estes percursos iniciam e 

terminam na Rua António Aleixo, percorrendo toda a área traseira às garagens. 

Propõe-se para esta área a requalificação do espaço do miradouro, criando condições de 

segurança e higiene para a actividade social dos moradores. Em relação às acessibilidades estas 

podem ser melhoradas através da criação de caminhos que conectem esta área à Rua António 

Aleixo. 

 

 

Figura 53 - Área 2 ( a) limites; b), c) local)
7
 

 

Área 3 

Esta é mais uma das áreas cujo uso não corresponde ao seu verdadeiro potencial. Trata-se de 

uma área também ela limitada por edifícios e orientada segundo o eixo SW-NE. Liga-se à principal via 

do bairro, a Rua António Sérgio, nos seus extremos SW e NE e a um parque de estacionamento na 

Rua Almada Negreiros, no seu extremo superior direito (Figura 54-a) ). Quanto à vegetação, 

apresenta uma densidade relativamente elevada. No extremo SW existe uma área de estadia, situada 

num patamar acima do nível da Rua António Sérgio, que se encontra um tanto ou quanto 

desagregada do restante espaço, não apenas pelo facto dos acessos serem feitos por degraus, mas 
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também pela presença de um recinto vedado que funciona como barreira. Esta área está servida por 

uma zona comercial que funciona em galerias. Conectado a esta área, existe um espaço central onde 

outrora funcionou um parque infantil que foi desmontado por se tornar obsoleto, e que hoje é apenas 

uma zona de passagem. Está organizado em socalcos e conectado às habitações situadas na parte 

superior (Figura 54-b) ). Junto a esta zona existe um ringue desportivo, que não aparenta ter muita 

utilidade. A ligação no extremo NE é também problemática em termos de acessibilidades, uma vez 

que é feita por degraus e rampas.  

A proposta para esta área incide na ligação de forma acessível com a Rua António Sérgio, através 

de uma rampa, e no restabelecimento da estrutura verde, criando espaços agradáveis para os 

utilizadores. Desta maneira a área poderá ganhar nova vida, sendo apoiada pelos serviços e ringue 

adjacentes. 

 

 

Figura 54 - Área 3 ( a) limites; b) local)
8
 

 

Área 4 

Esta área tem como nome Praceta Florbela Espanca. Trata-se de uma área limitada por edifícios e 

orientada segundo o eixo SW-NE (Figura 55-a) ). Trata-se de uma zona de passagem e de estadia 

constituída por estruturas de betão com forma circular que funcionam como bancos, cortados por um 

eixo central, com caminhos transversais. A vegetação é relativamente abundante, sendo composta 

por árvores, arbustos e relvados que desenham as estruturas circulares já referidas (Figura 55-b) ). 

Funciona essencialmente como zona de estadia e preferencialmente por moradores dos prédios 

adjacentes. Encontra-se ligada, embora através de escadarias, à Escola EB1 nº4 e Jardim de Infância 

nº3 de Alverca e à Casa da Juventude. Os acessos a este espaço estão mais facilitados pelo lado 

SW onde existem rampas de ligação à Rua Fernando Namora e Rua do Comércio, do que pelo lado 

NE que só apresenta escadarias como ligação à Rua António Sérgio, à Escola e Jardim de Infância, à 

Casa da Juventude e à Rua do Comércio. 

Em termos de estrutura e acessibilidades, o espaço reúne as condições necessárias à sua 

utilização por toda a população, pelo que a proposta incide apenas na alteração de alguns elementos 

tais como mobiliário, sinalização devida e pavimentos.  
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Figura 55 - Área 4 ( a) limites; b) local)
9
 

 

Área 5 

Esta zona encontra-se no limite invisível entre a parte mais antiga e a mais recente do bairro. É 

notória a diferença na arquitectura e no número de pisos dos prédios a partir desta zona. A área em 

questão encontra-se orientada segundo o eixo SW-NE e limitada superiormente por edifícios e na 

parte inferior por uma extensa superfície relvada (Figura 56-a) ). Apresenta uma grande extensão de 

superfície impermeabilizada onde funciona um café/restaurante e onde se localiza um parque infantil 

e uma zona de descanso. À frente de toda esta área encontra-se um espaço relvado que se estende 

em direcção à escola e cuja actual utilização é essencialmente como zona de passagem e ligação, 

possuindo uns caminhos que apenas atravessam o espaço transversalmente (Figura 56-b) ). Sob 

esta área estende-se um adutor da EPAL, elemento condicionante de alterações. Esta área verde 

acaba por funcionar um pouco como cortina que separa situações socioeconómicas e ambientes 

totalmente diferentes. Para quem percorra a zona, desta “cortina” para a frente, tem a sensação de 

um outro bairro que não aquele anteriormente encontrado. Em relação a acessos, para a área que 

mais uso possui, a área impermeável, são mais fáceis pelo extremo NE, onde se encontra 

curiosamente, a única rampa de acesso do bairro, que se nota ser um acrescento ao espaço já 

construído (Figura 56-c) ). Os acessos por meio da zona verde são mais complicados uma vez que o 

seu percurso envolve escadarias. 

Para esta área é proposto um caminho de ligação que contorna a zona relvada evitando as 

escadarias. A proposta incide na área impermeabilizada que é servida pelo café/restaurante, com a 

sua requalificação oferecendo novas condições de segurança e de actividade social. Quanto à 

extensa zona verde não são propostas alterações à sua estrutura tendo em conta a condicionante do 

adutor, mantendo-se esta área como um amplo espaço verde, que poderá servir como palco de 

actividade social em dias soalheiros. 
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Figura 56 - Área 5 ( a) limites; b) espaço verde; c) rampa de acesso)
10

 
 

Área 6 

Esta área tem como nome Praça da Cooperação e tal como o nome indica trata-se de uma praça, 

ou seja, um espaço delimitado pelos edifícios adjacentes (Figura 57-a) ). É um espaço onde 

funcionam alguns serviços e comércio e que também pode funcionar como zona de estadia. Possui 

seis entradas, quatro pelas pracetas adjacentes e duas pelas ruas José Lopes e José António 

Veríssimo da Silva. Apresenta um desenho circular no centro e umas estruturas, uma que é uma 

espécie de pavilhão em madeira e outra em forma de casco de navio. Tem também um elemento de 

água que percorre grande parte do espaço e que no seu percurso mais a montante é atravessado por 

uma espécie de stepping stones (Figura 57-b) ). Esta praça é um espaço amplo e com potencial para 

funcionar como zona de lazer e estadia. No entanto, esta característica encontra-se debilitada uma 

vez que esta não é muito usada pelas pessoas que por ali passam e não param, pois o espaço não 

oferece condições convidativas a essa acção. A presença de vegetação é mínima, e portanto trata-se 

de um espaço demasiado exposto ao sol, que nas horas mais quentes do Verão, não é de todo 

convidativo. Também o estado de conservação não é apelativo, estando as estruturas que compõem 

a praça e o elemento de água bastante degradados. Em termos de acessibilidades, estas também 

não estão facilitadas pelo desenho da praça. O acesso pelas pracetas é mais fácil do que pelas ruas 

José Lopes e José António Veríssimo da Silva, onde o acesso é feito por escadarias. A praceta que 

está ligada à rotunda que fica em frente à Clínica de Medicina Física e Reabilitação é uma excepção 

porque a sua ligação com a praça é também feita por degraus. O próprio desenho da praça é 

inclusivo até determinado ponto, uma vez que a presença de degraus e das stepping stones no 

extremo Este dificulta a total mobilidade no espaço. 
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A proposta incide no redesenho da praça, aumentando a estrutura verde e eliminando os 

elementos obsoletos que dificultam a acessibilidade ao espaço, tais como o pavilhão central e o 

elemento de água. Propõe-se também a construção de uma rampa de acesso pelo lado E que 

permite que esta área se interligue ao restante bairro. Numa situação pontual, a entrada/saída desta 

área pelo lado NO requer a intervenção de um mecanismo de elevação. Esta opção advém do facto 

de ser mais sensata a construção de mecanismos de elevação que permitirão uma maior 

independência de pessoas com cadeiras de rodas, não obrigando estas a fazer um esforço maior ou 

a estarem acompanhadas para vencerem declives muito elevados. 

 

 

Figura 57 - Área 6 ( a) limites; b) local)11 
 

Área 7 

Orientada segundo o eixo SW-NE, esta zona encontra a Rua da Cumeira e uma banda de 

edificações como limites superior e inferior respectivamente, e lateralmente limita-se pelo reservatório 

de água da EPAL (Figura 58-a) ). Está situada numa encosta, em socalco, e pouca ou nenhuma 

utilidade tem como zona de lazer ou descanso, embora seja privilegiada por vistas que alcançam o rio 

Tejo (Figura 58-b) ). A vegetação presente é escassa e os acessos são através de rampas ou 

escadas pela Rua da Cumeira e apenas através de escadas pela Rua Sarmento Pimentel. Por não 

estar localizada no centro do bairro, o fluxo de pessoas aqui presentes é muito baixo, podendo ser 

utilizada apenas como zona de ligação entre as ruas anteriormente referidas, o que pode ser um 

factor para o estado de quase abandono em que se encontra.  

Pretendendo-se que funcione como zona de paragem no percurso de ligação entre o bairro da 

Chasa e a parte histórica de Alverca, propõe-se a requalificação deste espaço, melhorando a sua 

qualidade ambiental, especialmente na presença de vegetação. Em termos de acessibilidades estão 

reunidas as condições para que possa ser um espaço inclusivo, havendo a necessidade de trabalhar 

apenas os pavimentos, mobiliário e sinalização adequados. 
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Figura 58 - Área 7 ( a) limites; b) local)
12

 
 

6.3.3. Proposta da rede de percursos acessíveis 

Para a elaboração da proposta da rede de percursos acessíveis e consequente ligação das zonas 

com interesse do bairro, foi aplicada uma metodologia de cruzamento de dados referentes a declives 

e a barreiras arquitectónicas presentes no espaço (C09_Rede de Percursos Acessíveis – ver anexo). 

Os primeiros dados são baseados na legislação, nomeadamente no Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de 

Agosto e na legislação aplicada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e os segundos 

resultam de um levantamento baseado na metodologia do Projecto REDE, embora com algumas 

alterações como adiante será descrito. 

Toda esta rede de caminhos tem em conta na sua construção e disposição os critérios 

anteriormente referidos relativos ao desenho inclusivo, pretendendo que esta rede “se ofereça” ao 

utente física e sensorialmente. 

Através do cruzamento de dados das cartas de declives pedonais e da carta dos PLB, foi possível 

a elaboração de uma rede de percursos contínuos e acessíveis. As classes de declives consideradas 

foram as de “Até 6%” e “6% - 10%”, de cor verde e amarelo respectivamente. Da carta dos PLB foram 

consideradas todas as categorias, uma vez que, mesmo os percursos categorizados de “vermelhos” 

podem sofrer alterações de modo a poderem ser percorridos, tais como remoção de barreiras, 

alargamento de passeios, etc. O resultado do cruzamento destas informações gerou áreas onde os 

declives são aceitáveis e onde existem, ou não, barreiras, mostrando logo a possível localização de 

alguns dos troços da rede de caminhos acessível. No entanto, por não haver necessidade, a rede não 

abrange todas essas áreas, mas apenas aquelas que melhor servem o propósito de uma rede 

contínua e bem ramificada pelo bairro. Isto deve-se ao facto de esta rede de percursos acessíveis, 

ser uma alternativa para pessoas cuja mobilidade se encontre dificultada. Claro que se poderia 

aplicar em teoria os princípios das acessibilidades e do desenho inclusivo em todo o bairro, mas na 

prática seria impossível resolver todos os problemas que surgem uma vez que se trata de um bairro 

já consolidado. Portanto, foi criada uma rede contínua que liga as áreas anteriormente denominadas 

de interesse e que percorre o bairro, como se pode verificar na carta. 
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Pelo facto de os troços da referida rede exigirem diferentes graus de intervenção, estes aparecem 

diferenciados por duas cores, nomeadamente verde-escuro e verde-claro. A cor verde-escura define 

os troços dos percursos que não precisam de alterações porque actualmente já reúnem as condições 

de acessibilidade necessárias. As únicas alterações a serem feitas serão nos materiais e sinalização. 

Os restantes troços, representados por verde-claro, são aqueles que necessitam de acções de 

remodelação que envolvem vários tipos de obra, tais como rebaixamento de lancis para permitir a 

passagem de peões nas passadeiras, eliminação ou substituição de degraus por rampas que 

cumpram a legislação actual e alargamento de passeios.  

Tanto ao longo do percurso como nas áreas de paragem e estadia, a densidade de vegetação 

deve ser de média a alta de maneira a amenizar os efeitos da exposição solar, nomeadamente no 

Verão, permitindo que as pessoas percorram o espaço confortavelmente.  

 

 

Figura 59 - C09_Rede de Percursos Acessíveis 
 

6.3.4. Percurso dos Sentidos  

A proposta de um espaço onde aos sentidos é dada a maior importância, é algo que não poderia 

faltar num caso de estudo onde se pretende implementar os conceitos de desenho inclusivo. Como já 

tem sido referido ao longo deste trabalho, a apreensão do espaço pelos sentidos e consequentes 

experiências são deveras importantes e fundamentais para as pessoas, com deficiências ou não. 

Desta maneira, surge a ideia de implementar um percurso, inserido na rede anteriormente 

considerada, cuja principal função é a de estimular os sentidos dos seus utentes, proporcionando-

lhes diferentes experiências. 

 

6.3.4.1. Localização  

A rede de percursos acessíveis cobre uma vasta área e as zonas de estadia interligadas por estas 

apresentam, qualquer uma delas, potencialidade para aí se desenvolverem projectos do mesmo cariz 

do aqui apresentado. No entanto, a escolha deste local foi influenciada essencialmente pela sua 

localização espacial e pelos serviços em redor.  



Caso de Estudo 

71 

 

Trata-se de uma zona com exposição a Este e Sudeste, que percorre toda a área traseira à Escola 

EB1 nº4 e Jardim de Infância nº3 de Alverca e cuja única função na actualidade é servir de ligação 

entre os limites SW e NE do bairro, nomeadamente entre uma zona ajardinada do bairro com 

interesse, a zona da escola e o Jardim Parque de Alverca. Apresenta-se assim como um principal 

troço de ligação que percorre o bairro da Chasa de um limite ao outro. Trata-se de uma extensa área 

que apresenta constantes vistas sobre Alverca e sobre o rio Tejo o que lhe confere uma 

potencialidade enorme para o desenvolvimento de espaços agradáveis onde a visão se pode alargar 

até onde conseguir. Em relação aos serviços em redor, estes são a Escola EB1 nº4 e Jardim de 

Infância nº3 de Alverca, a casa da Juventude e a Fundação Cebi. Este espaço poderá facilmente ser 

utilizado pelos utentes destas instituições para fins de recreio, lazer ou até mesmo educativos.  

Em relação às condicionantes deste espaço, estas são essencialmente duas: o facto de ser um 

talude com uma grande inclinação e a passagem de um adutor da EPAL pela área, que condiciona 

quaisquer tipo de construções e plantações num espaço de 5m para cada lado da canalização 

(Figura 60). 

 

 

Figura 60 - Limites e traçado do adutor da EPAL 
 

6.3.4.2. Conceito e Proposta 

  

 

Figura 61 – C10_Plano Geral do Percurso dos Sentidos 
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O que se propõe para o espaço em questão é a criação, ao longo do percurso, de zonas de 

paragem que apelem, cada uma delas, aos diferentes sentidos (Figura 62). Nestas zonas os utentes 

poderão, ao longo da sua caminhada, parar e experimentar diversas sensações. Trata-se de um 

apelo a todos os sentidos no processo de apreensão do espaço. 

 

 

Figura 62 - Conceito 

 

Apresentam-se de seguida as ideias gerais de estimulação dos sentidos. 

Olfacto: Plantas aromáticas que libertam odores são o predominante nesta área. Aqui os utentes 

poderão sentir os diferentes aromas das plantas que podem ser libertados através de diversas 

maneiras (calor, toque, esmagamento, etc.); 

Visão: Na área destinada a este sentido o que impera é a diversidade de cores, possível de 

conseguir através da vegetação e dos pavimentos. Também a forma e desenho dos pavimentos 

poderão ser estimulantes; 

Audição: Jogos de som, espécies arbóreas cujas frutificações emitam ruídos quando agitadas 

pelo vento, pavimentos desagregados e até a presença de vida selvagem, são elementos presentes 

nesta área que estimulam e cativam a audição dos utilizadores; 

Tacto: Nesta área o estímulo é feito através da vegetação, pavimentos e materiais de construção 

que apresentam diversas texturas; 

Paladar: A presença de plantas cujas folhas ou frutos sejam comestíveis ou mascáveis, permite 

aos utilizadores desta área conhecerem-nas e provarem os seus diferentes sabores. 

 

A água é um elemento sempre presente em todo o espaço e que está, de uma maneira mais ou 

menos directa, relacionada com os sentidos. Esta encontra-se a percorrer o espaço através de uma 

caleira sobrelevada com cerca de 80cm de altura, ou condicionada em estruturas para esse efeito, 

sempre acessível a todos. 

Tanto ao longo do percurso como nas zonas de estadia, as condições de acessibilidade são 

garantidas (declives, pavimentos adequados, largura dos caminhos, mobiliário, entre outros). O 

desenvolvimento do espaço permitirá um percorrer deste de uma forma não linear e o desenho das 

áreas de estadia será de simples leitura, onde se pretende uma utilização intuitiva e concisa, sem 

oferecer perigos na circulação, conseguida através de formas arredondadas. O pavimento presente 

em todo o percurso deve oferecer segurança nomeadamente na aderência e na ausência de 

ressaltos que podem ser perigosos para pessoas com deficiências visuais. Propõe-se neste caso 

blocos pré-fabricados de betão colorido. 
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A estrutura verde proposta tem como objectivos a criação de ambientes agradáveis ao serem 

percorridos e a estabilização do talude. Nas áreas correspondentes a cada sentido, a vegetação 

desempenha um importante papel no estímulo destes. A estrutura é composta por árvores, arbustos e 

um prado que ocupa a maior parte da área. Em relação às espécies, são apenas propostas aquelas 

específicas para realizaram a função de estimulação dos sentidos, ou seja, aquelas que se 

encontram nas áreas destinadas a cada um destes. 

 

6.3.4.3. Proposta das Áreas de Estadia  

Para cada uma das zonas de estadia é proposto um desenho e um conjunto vegetação e de 

elementos construtivos, visando a estimulação de cada um dos sentidos. 

 

Sentido do Olfacto 

O aroma libertado pela vegetação é o principal estímulo nesta área. As espécies propostas são 

Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris e Lavandula sp. e estão dispostas em canteiros elevados do 

chão a cerca de 80cm, que graças à sua forma circular e semi-circular, são acessíveis por todos os 

lados. 

 

 

Figura 63 - C11_Área do Olfacto 

 

Sentido da Visão 

O desenho orgânico desta área cativa o utilizador a percorrê-la e a descobrir o que se encontra 

após cada curva. Este pode chegar a uma espécie de varanda, proporcionada pelo facto de a área se 

encontrar em aterro, podendo aí vislumbrar Alverca e o rio Tejo. A guarda é em vidro para que a 

visão não seja obstruída, permitindo ao utilizador um maior campo de visão. A presença de uma 

grande variedade de cores é conseguida através da vegetação e dos pavimentos, de maneira a 

cativar o olhar. As espécies propostas são: Jacaranda mimosifolia, Cercis siliquastrum, Lavandula 

stoechas, Santolina chamaecyparissus e Polygonum capitatum como herbácea de revestimento. Os 

pavimentos, à semelhança do resto do percurso são em blocos pré-fabricados de betão colorido que 

permitem uma conjugação de cores visualmente atractiva. O elemento água está presente na caleira 

que aqui entra para o espaço, percorrendo-o de forma sinuosa. A caleira encontra-se perfurada em 

situações pontuais, permitindo que a água escorra por esses buracos cativando a atenção do 

utilizador do espaço. 
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Figura 64 - C12_Área da Visão 

 

Sentido da Audição 

O estímulo da audição é conseguido nesta área através de vários elementos. Espécies como a 

Gleditsia triacanthos apresentam a particularidade das frutificações emitirem sons quando agitadas 

pelo vento. Nas árvores estão também colocados alguns ninhos, na tentativa de atrair vida selvagem 

e os seus sons característicos e diversificados. O som pode também ser provocado por jogos 

musicais colocados no espaço que, para além de estimularem a audição, promovem a actividade 

social. Também os pavimentos podem aqui desempenhar um importante papel. Pavimentos 

desagregados como o saibro ou a sarrisca vulcânica emitem sons particulares quando pisados, e 

estão presentes nas laterais desta zona. O percurso da água nesta área vai também contribuir para a 

oferta de experiências auditivas. A superfície da caleira neste troço é irregular e com texturas de 

maneira a que a água emita sons quando salpica. Na zona central a caleira encontra-se “rasgada”, 

por onde a água sai, escorrendo ao longo da parede que possui elementos proeminentes produzindo 

o efeito de uma cascata em miniatura, emitindo desta maneira uma sonoridade característica.  

 

 

Figura 65 - C13_Área da Audição 
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Sentido do Tacto  

O sentido do tacto é estimulado nesta área pela presença da vegetação, de diferentes materiais 

de construção, pavimentos e da água. Em relação à vegetação as espécies propostas são Quercus 

suber, localizado no centro do espaço, Stachys lanata e Agave atenuata, localizadas em canteiros 

circulares sobrelevados a cerca de 80cm do chão. Com estas espécies os utilizadores poderão 

experimentar diferentes texturas naturais, assim como também o podem fazer ao sentarem-se ou 

pisarem a zona relvada, localizada no centro da área, onde se encontra o sobreiro. Em relação aos 

materiais de construção é proposto o uso de materiais de diferentes texturas, tais como a pedra, o 

tijolo e o betão. O pavimento, para além daquele que ocorre no restante percurso, aparece também 

aqui na forma de desagregados cuja experiência táctil ao pisoteio é diferente. A água encontra-se 

nesta área condicionada a um elemento tipo tanque cujos limites têm 40cm de altura, permitindo que 

os utilizadores se sentem e experimentem tocar e brincar com a água. 

 

 

Figura 66 - C14_Área do Tacto 

 

Sentido do Paladar  

Esta área é composta essencialmente por um canteiro contínuo sobrelevado, a 80cm do chão, onde 

estão dispostas espécies possíveis de serem comidas e/ou mascáveis, proporcionando desta 

maneira diferentes experiências aos utilizadores. As espécies propostas são: Salvia grahamii, 

Fragaria vesca, Mentha sp. e Thymus vulgaris. 

 

 

Figura 67 - C15_Área do Paladar 
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7. Conclusão 

O que ao princípio parecia um tema relacionado apenas com um conceito, depressa se tornou 

num tema que serve muito mais do que tornar espaços com escadarias em espaços com rampas. A 

acessibilidade é apenas um ponto no imenso universo que é o desenho inclusivo. E se actualmente 

não se conhece mais o conceito é porque não é posto em prática frequentemente. No caso de 

Portugal existe legislação que induz à construção de edifícios e espaços exteriores acessíveis, e se 

muitas vezes nos deparamos com situações de inacessibilidade é porque essa legislação foi 

negligenciada ou porque o espaço/edifício em questão é anterior à entrada em vigor da legislação 

que tem em conta o acesso a todos. Mas mesmo em casos já consolidados, como é o caso do Bairro 

de Chasa, caso de estudo deste trabalho, é possível haver requalificação dos espaços. Embora o 

trabalho realizado seja uma proposta de estudo prévio sujeita a aferições técnicas, representa as 

situações de conflito no bairro que criam descontinuidades para pessoas com mobilidade reduzida. 

Salienta-se que para a sua elaboração não houve consumo de recursos considerável. Ou seja, este 

tipo de trabalhos podem, e deveriam, ser feitos para outras localidades, na medida em que melhoram 

quer a qualidade ambiental das cidades, quer a qualidade de vida dos seus moradores. Adequando 

os estudos às diversas situações, trata-se de um trabalho que pode ser feito para qualquer 

localidade.  

Em termos de obstáculos à realização deste trabalho, não houve a registar dificuldades maiores, 

uma vez que se trata de um tema actual, pelo que existe bibliografia e legislação actual, e também 

porque os dados fornecidos pela entidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira são 

completos, actuais, e portanto bastante facilitadores de trabalho. 

Como nota final, há que registar o contributo que este trabalho demonstrou. A compreensão de 

conceito inclusivo é de extrema importância numa altura em que o pensamento do mundo se está a 

virar e a ir de encontro às preocupações de toda a população. 

É também de extrema ter consciência que existem pessoas para quem os 10cm de lancil são um 

problema a ultrapassar. É com esse pensamento que os urbanistas, arquitectos, designers, 

engenheiros, e todas as equipas técnicas responsáveis pela criação de ambientes urbanos e 

produtos, têm que evoluir para o futuro, para o processo de criação de cidades do futuro acessíveis a 

todos. 
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Anexos 

Ilustrações do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto 

CAPÍTULO 1 – Via Pública 

Secção 1.1. Percurso acessível 

1.1.1. As áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais, designados de 

acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura activa, nomeadamente: 

1) Lotes construídos; 

2) Equipamentos colectivos; 

3) Espaços públicos de recreio e lazer; 

4) Espaços de estacionamento de viaturas; 

5) Locais de paragem temporária de viaturas para entrada/saída de passageiros; 

6) Paragens de transportes públicos. 

1.1.2. A rede de percursos pedonais acessíveis deve ser contínua e coerente, abranger toda a área 

urbanizada e estar articulada com as actividades e funções urbanas realizadas tanto no solo público 

como no solo privado. 

 

 

 

1.1.3. Na rede de percursos pedonais acessíveis devem ser incluídos: 

1) Os passeios e caminhos de peões; 

2) As escadarias, escadarias em rampa e rampas; 

3) As passagens de peões, à superfície ou desniveladas; 

4) Outros espaços de circulação e permanência de peões. 

1.1.4. Os percursos pedonais acessíveis devem satisfazer o específico no capítulo 4 e os elementos 

que os constituem devem satisfazer o especificado nas respectivas secções do presente capítulo. 

1.1.5. Caso não seja possível cumprir o disposto no número anterior em todos os percursos 

pedonais, deve existir pelo menos um percurso acessível que o satisfaça, assegurando os critérios 

definidos no n.º 1.1.1. e distâncias de percurso, medidas segundo o trajecto real no terreno, não 

superiores ao dobro da distância percorrida.  
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Secção 1.2. Passeios e caminhos de peões 

1.2.1. Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura livre não 

inferior a 1,5 m. 

 

 

 

1.2.2. Os pequenos acessos pedonais no interior de áreas plantadas, cujo comprimento total não seja 

superior a 7 m, podem ter uma largura livre não inferior a 0,9 m. 
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Secção 1.3. Escadarias na via pública 

1.3.1. As escadarias na via pública devem satisfazer o especificado na secção 2.4 e as seguintes 

condições complementares: 

1) Devem possuir patamares superior e inferior com uma faixa de aproximação constituída por um 

material de revestimento de textura diferente e cor contrastante com o restante piso;  

É recomendável que a faixa de aproximação a colocar em ambos os sentidos da escadaria, tenha 

largura, na direcção do percurso, não inferior a 0,6 m, e que fique afastada do primeiro degrau cerca 

de 0,5 m. 

 

 

 

2) Devem ser constituídas por degraus que cumpram uma das seguintes relações dimensionais: 

Altura (espelho) (m) Comprimento (cobertor) (m) 

0,10 0,40 a 0,45 

0,125 0,35 a 0,40 

0,125 a 0,15 0,75 

0,15 0,30 a 0,35 

 

Recomenda-se que a indicação “0,125 a 0,15 – 0,75” seja utilizada exclusivamente no caso de se 

tratar de escadarias em rampa. 
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3) Se vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem ter corrimãos de ambos os lados ou um duplo 

corrimão central, se a largura da escadaria for superior a 3 m, ter corrimãos de ambos os lados e 

um duplo corrimão central, se a largura da escadaria for superior a 6 m. 

 

 

 

Secção 1.4. Escadarias em rampa na via pública 

Chama-se a atenção para o facto de a escadaria em rampa dever constituir uma solução de 

recurso devendo existir sempre uma rampa de alternativa à mesma. 
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1.4.1. As escadarias em rampa na via pública devem satisfazer o especificado na secção 1.3 e as 

seguintes condições complementares: 

1) Os troços em rampa devem ter uma inclinação nominal não superior a 6% e uma projecção 

horizontal, medida entre o focinho de um degrau e a base do degrau seguinte, não inferior a 0,75 

m ou múltiplos inteiros deste valor; 

2) A projecção horizontal dos troços em rampa entre patins ou entre troços de nível (patamares) 

não deve ser superior a 20 m. 

Recomenda-se que os patamares superior e inferior e os patins intermédio tenham uma 

profundidade, medida no sentido do movimento, nunca inferior a 1,5 m. 

 

 

 

Secção 1.5. Rampas na via pública 

1.5.1. As rampas na via pública devem satisfazer o especificado na secção 2.5, e as que vencerem 

desníveis superiores a 0,4 m devem ainda: 

1) Ter corrimãos de ambos os lados ou um duplo corrimão central, se a largura da rampa for 

superior a 3 m; 
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2) Ter corrimãos de ambos os lados e um duplo corrimão central, se a largura da rampa for superior 

a 6 m. 

 

 

 

Secção 1.6. Passagens de peões de superfície 

Recomenda-se que as passagens de peões de superfície sejam sempre perpendiculares ao lancil, 

a fim de não se gerar desorientação nas pessoas com deficiência visual (que atravessam segundo 

essa direcção).  

1.6.1. A altura do lancil em toda a largura das passagens de peões não deve ser superior a 0,02 m. 

Refere-se que a diferença de nível entre o bordo inferior do lancil e a passagem de peões deve 

tender para 0,00 m e pode ser assegurada quer por rebaixamento do passeio quer por elevação da 

passagem de peões. 

1.6.2. O pavimento do passeio na zona imediatamente adjacente à passagem de peões deve ser 

rampeado, com uma inclinação não superior a 8% na direcção da passagem de peões e não superior 
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a 10% na direcção do lancil do passeio ou caminho de peões, de forma a estabelecer uma 

concordância entre o nível do pavimento do passeio e o nível do passeio da faixa de rodagem. 

É recomendável que todo o pavimento do passeio, da zona imediatamente adjacente à passagem 

de peões, não tenha inclinação superior a 8%. 

1.6.3. A zona de intercepção das passagens de peões com os separadores centrais das rodovias 

deve ter, em toda a largura das passagens de peões, uma dimensão não inferior a 1,2 m e uma 

inclinação do piso e dos seus revestimentos não superior a 2%, medidas na direcção do 

atravessamento dos peões. 

Como boa prática, é recomendável que a zona de intercepção das passagens de peões com os 

separadores centrais das rodovias tenha, em toda a largura das passagens de peões, uma dimensão 

não inferior a 1,5 m, uma vez que 1,2 m é manifestamente curto para pessoas que se desloquem em 

cadeira de rodas com acompanhante, ou com carrinhos de bebé, por exemplo. 

 

 

 

1.6.4. Caso as passagens de peões estejam dotadas de dispositivos semafóricos de controlo de 

circulação, devem satisfazer as seguintes condições: 

1) Nos semáforos que sinalizam a travessia de peões de accionamento manual, o dispositivo de 

accionamento deve estar localizado a uma altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,2 m; 

2) O sinal verde de travessia de peões deve estar aberto o tempo suficiente para permitir a 

travessia, a uma velocidade de 0,4 m/s, de toda a largura da via ou até ao separador central, 

quando ele exista; 

3) Os semáforos que sinalizam a travessia de peões instalados em vias com grande volume de 

tráfego de veículos ou intensidade de uso por pessoas com deficiência visual devem ser 

equipados com mecanismos complementares que emitam um sinal sonoro quando o sinal estiver 

verde para os peões. 
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1.6.5. Caso sejam realizadas obras de construção, reconstrução ou alteração, as passagens de 

peões devem:  

1) Ter os limites assinalados no piso por alteração da textura ou pintura com cor contrastante; 

A cor bordeaux é a cor recomendada pela ACAPO por ser a que permite maior contraste no 

ambiente urbano. A sua adopção nas texturas diferenciadas dos pavimentos é, deste modo, 

considerada, como uma boa prática. 

2) Ter o início e o fim assinalados no piso dos passeios por sinalização táctil; 

3) Ter os sumidouros implantados a montante das passagens de peões, de modo a evitar o fluxo 

de águas pluviais nesta zona. 

 

 

 

Secção 1.7. Passagens de peões desniveladas 

1.7.1. As rampas de passagens de peões desniveladas devem satisfazer o especificado na secção 

2.5 e as seguintes especificações mais exigentes: 

1) Ter uma largura não inferior a 1,5 m; 

2) Ter corrimãos duplos situados, respectivamente, a alturas da superfície da rampa de 0,75 m e de 

0,9 m. 
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1.7.2. Caso não seja viável a construção de rampas nas passagens de peões desniveladas que 

cumpram o disposto na secção 1.5, os desníveis devem ser vencidos por dispositivos mecânicos de 

elevação (exemplos: ascensores, plataformas elevatórias) 

1.7.3. Quando nas passagens desniveladas existirem escadas, estas devem satisfazer o especificado 

na secção 2.4 e as seguintes condições mais exigentes: 

1) Ter lanços, patins e patamares com largura não inferior a 1,5 m; 

2) Ter degraus com altura (espelho) não superior a 0,16 m; 

3) Ter patins intermédios sempre que o desnível a vencer for superior a 1,5 m; 

4) Ter uma faixa de aproximação nos patamares superior e inferior das escadas com um material 

de revestimento de textura diferente e cor contrastante com o restante piso; 

Como boa prática, é recomendável que a faixa de aproximação às escadas, tenha uma largura de 

0,6 m, e esteja afastada do primeiro degrau da escada cerca de 0,5 m. 

5) Ter rampas alternativas. 

 

Secção 1.8. Outros espaços de circulação e permanência de peões 

1.8.1. Nos espaços de circulação e permanência de peões na via pública que não se enquadram 

especificamente numa das tipologias anteriores devem ser aplicadas as especificações definidas na 

secção 1.2 e as seguintes condições adicionais: 

1) O definido na secção 1.3, quando incorporem escadarias ou degraus; 

2) O definido na secção 1.4, quando incorporem escadarias em rampa; 

3) O definido na secção 1.5, quando incorporem rampas. 

1.8.2. Nos espaços de circulação e permanência de peões na via pública cuja área seja igual ou 

superior a 100 m2, deve ser dada atenção especial às seguintes condições: 

1) Deve assegurar-se a drenagem das águas pluviais, através de disposições técnicas e 

construtivas que garantam o rápido escoamento e a secagem dos pavimentos; 

2) Deve proporcionar-se a legibilidade do espaço, através da adopção de elementos e texturas de 

pavimento que forneçam, nomeadamente às pessoas com deficiência de visão, a indicação dos 

principais percursos de atravessamento. 

 

CAPÍTULO 2 – Edifícios e estabelecimentos em geral 

Secção 2.4. Escadas 

2.4.1. A largura dos lanços, patins e patamares das escadas não deve ser inferior a 1,2 m. 

2.4.2. As escadas devem possuir: 

1) Patamares superiores e inferiores com uma profundidade, medida no sentido do movimento, não 

inferior a 1,2 m; 

2) Patins intermédios com uma profundidade, medida no sentido do movimento, não inferior a 0,7 

m, se os desníveis a vencer, medidos na vertical entre o pavimento imediatamente anterior ao 

primeiro degrau e o cobertor do degrau superior, forem superiores a 2,4 m. 
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Caso se preveja a instalação de plataformas elevatórias nas escadas, alerta-se para a 

necessidade de os patins intermédios, onde exista mudança de direcção, terem uma profundidade, 

medida no sentido do movimento, que permita a rotação de 360º. 

 

 

 

2.4.3. Os degraus das escadas devem ter: 

1) Uma profundidade (cobertor) não inferior a 0,28 m; 

2) Uma altura (espelho) não superior a 0,18 m; 

3) As dimensões do cobertor e do espelho constantes ao longo de cada lanço; 

4) A aresta do focinho boleada com um raio de curvatura compreendido entre 0,005 m e 0,01 m; 

5) Faixas antiderrapantes e de sinalização visual com uma largura não inferior a 0,04 m e 

encastradas junto ao focinho dos degraus. 
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2.4.4. O degrau de arranque pode ter dimensões do cobertor e do espelho diferentes das dimensões 

dos restantes degraus do lanço, se a relação de duas vezes a altura do espelho mais uma vez a 

profundidade do cobertor se mantiver constante. 

Recomenda-se que esta situação constitua uma prática excepcional, uma vez que pode induzir em 

erro as pessoas com deficiência visual, podendo originar quedas. 

 

 

 

2.4.5. A profundidade do degrau (cobertor) deve ser medida pela superfície que excede a projecção 

vertical do degrau superior; se as escadas tiverem troços curvos, deve garantir-se uma profundidade 

do degrau não inferior ao especificado no nº. 2.4.3. em pelo menos dois terços da largura da escada. 

 

 

 

2.4.6. Os degraus das escadas não devem possuir elementos salientes nos planos de concordância 

entre o espelho e o cobertor. 

Esclarece-se que esta norma pretende excluir, nomeadamente, degraus sem espalho e focinhos 

projectados. 

2.4.7. Os elementos que constituem as escadas não devem apresentar arestas vivas ou 

extremidades projectadas perigosas. 

2.4.8. As escadas que vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem possuir corrimãos de ambos os 

lados. 

2.4.9. Os corrimãos das escadas devem satisfazer as seguintes condições: 

1) A altura dos corrimãos, medida verticalmente entre o focinho dos degraus e o bordo superior do 

elemento preênsil, deve estar compreendida entre 0,85 m e 0,9 m; 

2) No topo da escada os corrimãos devem prolongar-se pelo menos 0,3 m para além do último 

degrau do lanço, sendo esta extensão paralela ao piso; 
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3) Na base da escada os corrimãos devem prolongar-se para além do primeiro degrau do lanço 

numa extensão igual à dimensão do cobertor mantendo a inclinação da escada; 

4) Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos vários lanços da escada. 

 

 

 

2.4.10. É recomendável que não existam degraus isolados nem escadas constituídas por menos de 

três degraus, contados pelo número de espelho; quando isto não for possível, os degraus devem 

estar claramente assinalados com um material de revestimento de textura diferente e cor contrastante 

com o restante piso. 

 

 

 

2.4.11. É recomendável que não existam escadas, mas quando uma mudança de nível for inevitável, 

podem existir escadas se forem complementadas com rampas, ascensores ou plataformas 

elevatórias. 

 

Secção 2.5. Rampas 

2.5.1. As rampas devem ter a menor inclinação possível e satisfazer uma das seguintes situações ou 

valores interpolados dos indicados: 
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1) Ter uma inclinação não superior a 6%, vencer um desnível não superior a 0,6 m e ter uma 

projecção horizontal não superior a 10 m; 

2) Ter uma inclinação não superior a 8%, vencer um desnível não superior a 0,4 m e ter uma 

projecção horizontal não superior a 5 m. 

 

 

 

2.5.2. No caso de edifícios sujeitos a obras de alteração ou conservação, se as limitações de espaço 

impedirem a utilização de rampas com uma inclinação não superior a 8%, as rampas podem ter 

inclinações superiores se satisfizerem uma das seguintes situações  ou valores interpolados dos 

indicados: 

1) Ter uma inclinação não superior a 10%, vencer um desnível não superior a 0,2 m e ter uma 

projecção horizontal não superior a 2 m; 

2) Ter uma inclinação não superior a 12%, vencer um desnível não superior a 0,1 m e ter uma 

projecção horizontal não superior a 0,83 m. 
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2.5.3. Se existirem rampas em curva, o raio de curvatura não deve ser inferior a 3 m, medido no 

perímetro interno da rampa, e a inclinação não deve ser superior a 8%. 

 

 

 

2.5.4. As rampas devem possuir uma largura não inferior a 1,2 m, excepto nas seguintes situações: 

1) Se as rampas tiverem uma projecção horizontal não superior a 5 m, podem ter uma largura não 

inferior a 0,9 m; 

2) Se existirem duas rampas para o mesmo percurso, podem ter uma largura não inferior a 0,9 m. 

 

 

 

2.5.5. As rampas devem possuir plataformas horizontais de descanso: na base e no topo de cada 

lanço, quando tiverem uma projecção horizontal superior ao especificado para cada inclinação, e nos 

locais em que exista uma mudança de direcção com um ângulo igual ou inferior a 90º. 
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2.5.6. As plataformas horizontais de descanso devem ter uma largura não inferior à da rampa e ter 

um comprimento não inferior a 1,5 m. 

 

 

 

2.5.7. As rampas devem possuir corrimãos de ambos os lados, excepto nas seguintes situações: se 

vencerem um desnível não superior a 0,2 m podem não ter corrimãos, ou se vencerem um desnível 

compreendido entre 0,2 m e 0,4 m e não tiverem uma inclinação superior a 6% podem ter apenas 

corrimãos de um dos lados. 

 

 

 

2.5.8. Os corrimãos das rampas devem: 

1) Prolongar-se pelo menos 0,3 m na base e no topo da rampa; 

2) Ser contínuos ao longo dos vários lanços e patamares de descanso; 

3) Ser paralelos ao piso da rampa. 
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2.5.9. Em rampas com uma inclinação não superior a 6%, o corrimão deve ter pelo menos um 

elemento preênsil a uma altura compreendida entre 0,85 m e 0,95 m; em rampas com uma inclinação 

superior a 6%, o corrimão deve ser duplo, com um elemento preênsil a uma altura compreendida 

entre 0,7 m e 0,75 m e outro a uma altura compreendida entre os 0,9 m e 0,95 m; a altura do 

elemento preênsil deve ser medida verticalmente entre o piso da rampa e o seu bordo superior. 

 

 

 

2.5.10. O revestimento de piso das rampas, no seu início e fim, deve ter faixas com diferenciação de 

textura e cor contrastante relativamente ao pavimento adjacente. 

2.5.11. As rampas e as plataformas horizontais de descanso com desníveis relativamente aos pisos 

adjacentes superiores a 0,1 m e que vençam desníveis superiores a 0,3 m devem ser ladeadas, em 

toda a sua extensão, de pelo menos um os seguintes tipos de elemento de protecção: rebordos 

laterais com uma altura não inferior a 0,05 m, paredes ou muretes sem interrupções com extensão 

superior a 0,3 m, guardas com um espaçamento entre elementos verticais não superior a 0,3 m, 

extensão lateral do pavimento da rampa com uma dimensão não inferior a 0,3 m do lado exterior ao 

plano do corrimão, ou outras barreiras com uma distância entre o pavimento e o seu limite mais baixo 

não superior a 0,05 m. 

Recomenda-se que, como boa prática e para salvaguarda da segurança, especialmente das 

crianças (que também se incluem nas pessoas com mobilidade condicionada), sejam aplicadas no 

projecto as seguintes larguras em relação aos elementos de protecção: 

1) Paredes ou muretes sem interrupções com extensão superior a 0,12 m; 

2) Guardas com um espaçamento entre elementos verticais não superior a 0,12 m. 
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CAPÍTULO 4 – Percurso acessível 

Esclarece-se que, os mínimos estabelecidos nestas normas técnicas, se relacionam com a 

utilização de cadeiras de rodas manuais. Dado o facto de se estar a expandir o uso de cadeiras de 

rodas eléctricas, constitui uma melhor prática a adopção de dimensões superiores ao estabelecido 

para as zonas de acesso, permanência e manobra. 

Secção 4.1. Zonas de permanência 

4.1.1. A zona livre para o acesso e a permanência de uma pessoa em cadeira de rodas deve ter 

dimensões que satisfaçam o definido em seguida: 

 

 

 

4.1.2. A zona livre deve ter um lado totalmente desobstruído contíguo ou sobreposto a um percurso 

acessível. 

4.1.3. Se a zona livre estiver situada num recanto que confina a totalidade ou parte de três dos seus 

lados numa extensão superior ao indicado, deve existir um espaço de manobra adicional conforme 

definido em seguida: 
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Secção 4.2. Alcance 

4.2.1. Se a zona livre permitir a aproximação frontal, os objectos ao alcance de uma pessoa em 

cadeira de rodas devem situar-se dentro dos intervalos definidos em seguida: 

 

 

 

4.2.2. Se a zona livre permitir a aproximação lateral, os objectos ao alcance de uma pessoa em 

cadeira de rodas devem situar-se dentro dos intervalos definidos em seguida: 

 

 

 



Anexos 

XIX 

 

Secção 4.3. Largura livre 

4.3.1. Os percursos pedonais devem ter em todo o seu desenvolvimento um canal de circulação 

contínuo e desimpedido de obstruções com uma largura não inferior a 1,2 m, medida ao nível do 

pavimento. 

4.3.2. Devem incluir-se nas obstruções referidas no n.º 4.3.1 o mobiliário urbano, as árvores, as 

placas de sinalização, as bocas-de-incêndio, as caleiras sobrelevadas, as caixas de electricidade, as 

papeleiras ou outros elementos que bloqueiem ou prejudiquem a progressão das pessoas. 

 

 

 

4.3.3. Podem existir troços dos percursos pedonais com uma largura livre inferior ao especificado no 

n.º 4.3.1, se tiverem dimensões que satisfaçam o definido em seguida: 

Recomenda-se, como boa prática, que este ponto apenas diga respeito a percursos pedonais em 

edifícios e estabelecimentos e não se aplique à via pública.  

Nota: Alerta-se, para o facto de, nos casos destas dimensões serem aplicadas, não poderem 

existir objectos salientes. 

 

 

 

Secção 4.4. Zonas de manobra 
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4.4.1. Se nos percursos pedonais forem necessárias mudanças de direcção de um pessoa em 

cadeira de rodas sem deslocamento, as zonas de manobra devem ter dimensões que satisfaçam o 

definido em seguida: 

 

 

 

4.4.2. Se nos percursos pedonais forem necessárias mudanças de direcção de um pessoa em 

cadeira de rodas com deslocamento, as zonas de manobra devem ter dimensões que satisfaçam o 

definido em seguida: 

 

 

 

Secção 4.5. Altura livre 

4.5.1. A altura livre de obstruções em toda a largura dos percursos não deve ser inferior a 2 m nos 

espaços encerrados e 2,4 m nos espaços não encerrados. 
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4.5.2. No caso das escadas, a altura livre deve ser medida verticalmente entre o focinho dos degraus 

e o tecto, e no caso das rampas, a altura livre deve ser medida verticalmente entre o piso da rampa e 

o tecto. 

 

 

 

4.5.3. Devem incluir-se nas obstruções referidas no n.º 4.5.1 as árvores, as placas de sinalização, os 

difusores sonoros, os toldos ou outros elementos que bloqueiem ou prejudiquem a progressão das 

pessoas. 

4.5.4. Os corrimãos ou outros elementos cuja projecção não seja superior a 0,1 m podem sobrepor-se 

lateralmente, de um ou de ambos os lados, à largura livre das faixas de circulação ou aos espaços de 

manobra dos percursos acessíveis. 
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4.5.5. Se a altura de uma área adjacente ao percurso acessível for inferior a 2 m, deve existir uma 

barreira para avisar os peões.   

 

Secção 4.6. objectos salientes 

4.6.1. Se existirem objectos salientes das paredes: 

1) Não devem projectar-se mais de 0,1 m da parede, se o seu limite inferior estiver a uma altura do 

piso compreendida entre 0,7 m e 2 m; 

2) Podem projectar-se a qualquer dimensão, se o seu limite inferior estiver a uma altura do piso não 

superior a 0,7 m. 

 

 

 

4.6.2. Se existirem objectos salientes assentes em pilares ou colunas separadas de outros 

elementos: 

1) Não devem projectar-se mais de 0,3 m dos suportes, se o seu limite inferior estiver a uma altura 

do piso compreendida entre 0,7 m e 2 m; 

2) Podem projectar-se a qualquer dimensão, se o seu limite inferior estiver a uma altura do piso não 

superior a 0,7 m. 
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4.6.3. Os objectos salientes que se projectem mais de 0,1 m ou estiverem a uma altura do piso 

inferior a 0,7 m devem ser considerados ao determinar a largura livre das faixas de circulação ou dos 

espaços de manobra. 

 

 

 

Secção 4.7. Pisos e seus revestimentos 

4.7.1. Os pisos e os seus revestimentos devem ter uma superfície: 

1) Estável – não se desloca quando sujeita às acções mecânicas decorrentes do uso normal; 

2) Durável – não é desgastável pela acção da chuva ou lavagens frequentes; 

3) Firme – não é deformável quando sujeito às acções mecânicas decorrentes do uso normal; 

4) Contínua – não possui juntas com uma profundidade superior a 0,005 m. 

4.7.2. Os revestimentos de piso devem ter superfícies com reflectâncias correspondentes a cores 

nem demasiado claras nem demasiado escuras e com acabamento não polido; é recomendável que 

a reflectância média das superfícies dos revestimentos de piso nos espaços encerrados esteja 

compreendida entre 15% e 40%. 

4.7.3. Se forem utilizados tapetes, passadeiras ou alcatifas no revestimento do piso, devem ser fixos, 

possuir um avesso firme e uma espessura não superior a 0,015 m descontando a parte rígida do 

suporte; as bordas devem estar fixas ao piso e possuir uma calha ou outro tipo de fixação em todo o 

seu comprimento; deve ser assegurado que não existe a possibilidade de enrugamento da superfície; 

o desnível para o piso adjacente não deve ser superior a 0,005 m, pelo que podem ser embutidos no 

piso. 
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4.7.4. Se existirem grelhas, buracos ou frestas no piso (exemplos: juntas de dilatação, aberturas de 

escoamento de água), os espaços não devem permitir a passagem de uma esfera rígida com um 

diâmetro superior a 0,02 m; se os espaços tiverem uma forma alongada, devem estar disposto de 

modo que a sua dimensão mais longa seja perpendicular à direcção dominante da circulação. 

 

 

 

4.7.5. A inclinação dos pisos e dos seus revestimentos deve ser: 

1) Inferior a 5% na direcção do percurso, com excepção das rampas; 

2) Não superior a 2% na direcção transversal ao percurso. 

 

 

 

4.7.6. Os troços de percursos pedonais com inclinação igual ou superior a 5% devem ser 

considerados rampas e satisfazer o especificado na secção 2.5. 

4.7.7. Os revestimentos de piso de espaços não encerrados ou de espaços em que exista o uso de 

água (exemplos: instalações sanitárias, cozinhas, lavandaria) devem: 

1) Garantir boa aderência mesmo na presença de humidade ou água; 

2) Ter boas qualidades de drenagem superficial e de secagem; 

3) Ter uma inclinação compreendida entre 0,5% e 2% no sentido do escoamento das águas. 

 

Secção 4.8. Ressaltos no piso 

4.8.1. As mudanças de nível abruptas devem ser evitadas (exemplos: ressaltos de soleira, batentes 

de portas, desníveis no piso, alteração do material de revestimento, degraus, tampas de caixas de 

inspecção e visita). 

4.8.2. Se existirem mudanças de nível, devem ter um tratamento adequando à sua altura: 
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1) Com uma altura não superior a 0,005 m, podem ser verticais e sem tratamento do bordo; 

2) Com uma altura não superior a 0,02 m, podem ser verticais com o bordo boleado ou chanfrado 

com uma inclinação não superior a 50%; 

3) Com uma altura superior a 0,02 m, devem ser vencidos por uma rampa ou um dispositivo 

mecânico de elevação. 

 

 

 

Secção 4.11. Corrimãos e barras de apoio 

4.11.1. Os corrimãos e as barras de apoio devem ter um diâmetro ou largura das superfícies de 

preensão compreendido entre 0,035 m e 0,05 m, ou ter uma forma que proporcione uma superfície de 

preensão equivalente. 

 

 

 

4.11.2. Se os corrimãos ou as barras de apoio estiverem colocados junto de uma parede ou dos 

suportes, o espaço entre o elemento e qualquer superfície adjacente não deve ser inferior a 0,035 m. 
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4.11.3. Se os corrimãos ou as barras de apoios estiverem colocados em planos recuados 

relativamente à face das paredes, a profundidade do recuo não deve ser superior a 0,08 m e o 

espaço livre acima do topo superior do corrimão não deve ser inferior a 0,03 m. 

 

 

 

4.11.4. Os corrimãos, as barras de apoios e as paredes adjacentes não devem possuir superfícies 

abrasivas, extremidades projectadas perigosas ou arestas vivas. 

4.11.5. Os elementos preênseis dos corrimãos e das barras de apoio não devem rodar dentro de 

suportes, ser interrompidos suportes ou outras obstruções ou ter um traçado ou materiais que 

dificultem ou impeçam o deslizamento da mão. 

4.11.6. Os corrimãos e as barras de apoio devem possuir uma resistência mecânica adequada às 

solicitações previsíveis e devem ser fixos a superfícies rígidas e estáveis. 

Refira-se, como boa prática, a necessidade de se prever o reforço estrutural das paredes onde 

serão colocados estes corrimãos e barras, devido às cargas a que estarão sujeitas. 

 

Secção 4.13. Elementos vegetais 

4.13.1. As caldeiras das árvores existentes nos percursos acessíveis e situadas ao nível do piso 

devem ser revestidas por grelhas de protecção ou devem estar assinladas com um separador com 

uma altura não inferior a 0,3 m que permita a sua identificação por pessoas com deficiência visual. 

Refere-se, como boa prática, que a orientação das ranhuras das grelhas das caldeiras das 

árvores, seja perpendicular ao sentido do movimento. 
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4.13.2. As grelhas de revestimento das caldeiras das árvores de percursos acessíveis devem possuir 

características de resistência mecânica e fixação que inviabilizam a remoção ou a destruição por 

acções de vandalismo, bem como satisfazer o especificado no n.º 4.7.4. 

4.13.3. Nas áreas adjacentes aos percursos acessíveis não devem ser utilizados elementos vegetais 

com as seguintes características: com espinhos ou que apresentem elementos contundentes; 

produtoras de substâncias tóxicas; que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que 

tornem o piso escorregadio, ou cujas raízes possam danificar o piso. 

4.13.4. Os elementos da vegetação (exemplos: ramos pendentes de árvores, galhos projectados de 

arbustos) e suas protecções (exemplos: muretes, orlas, grades) não devem interferir com os 

percursos acessíveis, satisfazendo para o efeito o especificado na secção 4.5 e na secção 4.6. 

 

Secção 4.14. Sinalização e orientação 

4.14.1. Deve existir sinalização que identifique e direccione os utentes para as entradas/saídas 

acessíveis, percursos acessíveis, lugares de estacionamento reservados para pessoas com 

mobilidade condicionada e instalações sanitárias de utilização geral acessíveis. 

4.14.2. Caso um percurso não seja acessível, a sinalização deve indicá-lo. 

4.14.3. O símbolo internacional de acessibilidades consiste numa figura estilizada de uma pessoa em 

cadeira de rodas, conforme indicado na figura: 
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4.14.4. Se existirem obras nos percursos acessíveis que prejudiquem as condições de acessibilidade 

definidas, deve ser salvaguardada a integridade das pessoas pela colocação de barreiras 

devidamente sinalizadas por avisos, cores contrastantes e iluminação nocturna. 

4.14.5. Para assegurar a legibilidade a sinalização deve possuir as seguintes características: 

1) Estar localizada de modo a ser facilmente vista, lida e entendida por um utente de pé ou 

sentado; 

2) Ter uma superfície anti-reflexo; 

3) Possuir caracteres e símbolos com cores que contrastem com o fundo; 

4) Conter caracteres ou símbolos que proporcionem o adequado entendimento da mensagem. 

4.14.6. Nos edifícios, a identificação do número do piso deve possuir as seguintes características: 

1) Ser identificado por um número arábico; 

2) Estar colocada centrada a uma altura do piso de 1,5 m, numa parede do patamar das escadas 

ou, se existir uma porta de acesso às escadas, do lado do puxador a uma distância da ombreira 

não superior a 0,3 m; 

3) Utilizar caracteres com uma altura não inferior a 0,06 m, salientes do suporte entre 0,005 m e 

0,007 m, espessos (tipo negrito) e de cor contrastante com o fundo onde são aplicados. 

 


