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Prefácio

Tenho o prazer 
de me associar 
ao Prémio 
Access City – o 

prémio europeu 
criado para tornar 

as cidades mais 
acessíveis às pessoas 

portadoras de deficiência e idosas.

A sexta edição do Prémio mostra 
mais uma vez os excelentes esforços 
que as cidades de todo o continente 
têm feito para se tornarem melhores 
lugares para TODOS viverem. Com 
mais de 250 participantes desde 2010, 
este Prémio continua a reconhecer 
as cidades que estão atualmente na 
vanguarda da eliminação de barreiras 
por toda a Europa. A acessibilidade é 
um ponto prioritário para a Comissão 
Europeia e o programa de atribuição de 
prémios ajuda a destacar exemplos de 
pensamentos inovadores e melhores 
práticas que podem inspirar outras 
cidades com desafios semelhantes.

Milão é a cidade vencedora deste 
ano pelos seus esforços consistentes 
no âmbito da acessibilidade. Milão 
mostrou-se ainda empenhada em 
projetos de promoção do emprego 
de pessoas com deficiência e no 
apoio à vida autónoma. Kaposvár na 
Hungria, Toulouse em França, Vaasa 
na Finlândia e, por fim, Wiesbaden na 
Alemanha também foram premiadas 

pelos seus esforços na melhoria da 
acessibilidade quotidiana para todos 
os residentes, independentemente da 
idade ou deficiência. 

A União Europeia está totalmente 
empenhada em proteger e promover 
os direitos de todos os cidadãos, 
sobretudo das pessoas com deficiência. 
A política de acessibilidade está no 
âmago destas medidas. Em dezembro 
de 2015, a Comissão Europeia propôs 
a lei europeia da acessibilidade, 
uma peça legislativa essencial, com 
potencial para melhorar a inclusão de 
pessoas com deficiência na sociedade, 
garantindo o seu acesso a bens e 
serviços por toda a UE.

Na cerimónia de atribuição dos prémios 
em Bruxelas, por ocasião do Dia 
Europeu das Pessoas com Deficiência, 
dei os meus mais sinceros parabéns, a 
título pessoal, a cada uma das cidades, 
e espero que os leitores desta brochura 
se inspirem e encorajem as suas 
cidades a participarem na próxima 
edição, fazendo os possíveis para 
melhorar a acessibilidade. 

Marianne Thyssen

Comissária para o Emprego,  
Assuntos Sociais,  

Competências e Mobilidade Laboral
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O programa do Prémio Access City foi lançado em 2010 para 
promover a acessibilidade no ambiente urbano da população 
crescente de idosos e pessoas com deficiência na Europa.

Desde então, o prémio teve participações de cidades de toda 
a Europa, todas com uma paixão e um empenho em melhorar 
a acessibilidade para os cidadãos e visitantes. 

O prémio deste ano apresentou um novo conjunto excecional 
de iniciativas de cidades por toda a Europa e um empenho 
considerável a nível político e operacional na melhoria das 
vidas de cidadãos portadores de deficiência e idosos.

Este ano duas categorias novas de «Menção Honrosa» 
foram adicionadas: a primeira, dentro do âmbito de «Cidade 
Inteligente», reconhece a utilização crescente de tecnologia 
para melhorar as vidas de pessoas portadoras de deficiência 
e idosas. A segunda, «Acesso ao Trabalho», recompensa os 
esforços envidados pelas cidades para garantirem que os 
serviços de emprego público, bem como as iniciativas do setor 
privado, facilitam o acesso ao trabalho e tornam a 
informação sobre empregos acessível a pessoas 
com deficiência. O Júri Europeu desta edição 
decidiu acrescentar mais uma menção 
honrosa a uma cidade europeia pelos 
seus esforços e empenho contínuo na 
melhoria da acessibilidade.

Prémio Access●City 2016
Introdução
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Milão,
Itália

A cidade vencedora do Prémio Access 
City 2016 é Milão, a principal cidade do 
norte de Itália e a capital económica e 
financeira do país, com uma população 
de pouco menos de 1,5 milhões. 

Trata-se de uma cidade histórica 
fundada no século IV, com grande 
parte da sua área central ainda 
constituída por ruas estreitas 
pavimentadas com pedra de calçada. 
Milão é ainda o centro ferroviário mais 
importante de Itália.

Uma cultura de acessibilidade
Em 2011, Milão adotou os princípios da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência 
e comprometeu-se a desenvolver uma 
nova cultura de acessibilidade e uma 
abordagem integrada estratégica no 
âmbito do conceito «uma cidade para 
todos».

A partir dessa altura, foram incluídas 
disposições específicas em matéria 
de acesso relativas à remoção de 
barreiras no programa evolutivo de três 
anos de obras públicas, com recursos 
orçamentais paraconseguir-los.

Em 2014, as diretrizes para a adoção 
de um plano de eliminação de 
barreiras foram adotadas, concedendo 
à cidade uma ferramenta estratégica 
de planeamento, programação e 
monitorização das iniciativas de 
acessibilidade em espaços e edifícios 
públicos, integração social, segurança e 
qualidade de vida.

Vencedora

Museo del Novecento  
na Piazza del Duomo
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Os principais objetivos do plano 
incluem o mapeamento de todas as 
áreas que necessitam de intervenção, 
definindo o que precisa de ser feito, 
por quem e quanto irá custar. Também 
existe assistência informática para 
monitorizar e avaliar cada uma 
das medidas e para obter feedback 
imediato sobre a sua eficácia.

Nos últimos anos, o empenho na 
acessibilidade obteve um impulso 
adicional com o planeamento para a 
Expo 2015, evento que atraiu cerca 
de 200.000 pessoas com deficiência à 
cidade. 

Integração da deficiência
Foi criado um grupo de trabalho, 
coordenado pelo Departamento 
Técnico, com representantes de todos 
os departamentos da cidade. Esse 
grupo trabalha com um programa 
desenvolvido em colaboração com as 
associações de pessoas portadoras de 
deficiência que prestam assistência 
à câmara municipal na definição de 
todas as medidas necessárias para 
integrar as questões da deficiência em 
todas as áreas do trabalho da cidade.

Acesso de cadeira de 
rodas à Estação Central

Lenin Voltaire Moreno Garces, enviado especial 
das Nações Unidas para questões de deficiência 
e acessibilidade, visita a Expo 2015.
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Correu tudo muito bem. 
Todos foram muito 

prestáveis. Foi muito 
fácil obter informações. 
A minha filha conseguiu 

encontrar tudo o que 
precisávamos de saber na 
Internet e nós decidimos 

ir visitar.

Turista americano portador de 
deficiência de visita à Expo 2015

« «
Mapeamento de barreiras 
arquitetónicas
Os últimos anos viram florescer várias 
iniciativas de melhoria de acessos e 
continua o trabalho de identificação 
de todas as barreiras arquitetónicas 
e sensoriais para que estas possam 
ser eliminadas de acordo com os 
mais elevados padrões e com base 
em princípios universais de design. O 
âmbito destes requisitos inclui todos 
os edifícios abertos ao público, bem 
como espaços comerciais, culturais, 
desportivos, recreativos e lúdicos. 
Existe até um projeto para eliminar as 
barreiras arquitetónicas de cemitérios.

Rede de transportes acessível
As Agências de Transporte e Mobilidade 
da cidade começaram em 2011 a 
mapear a rede de transportes públicos 
e a acordar prioridades e padrões de 
acessibilidade com organizações de 
pessoas portadoras de deficiência. 
A Azienda Trasporti Milanesi (ATM), 
que gere os transportes públicos da 
região, faz uso do indicador «FHC» (Full 
Handicap Compliance – Conformidade 
integral com a incapacidade) para 
medir a acessibilidade das linhas e das 
rotas. Atualmente as linhas de metro 
mais modernas são integralmente 
acessíveis, continuando a trabalhar-
se para melhorar as que foram 
construídas nos anos 60.

Os dados sobre a acessibilidade de 
toda a infraestrutura de transportes 
públicos (estações, lojas, etc.) estão 
disponíveis no site da ATM. Também 
existe uma linha telefónica que 
disponibiliza aconselhamento e 
assistência.

«Milão Acessível»
O site da cidade está em total 
conformidade com as diretrizes de 
acessibilidade internacionais. A secção 
«Milão Acessível» do site descreve os 
serviços específicos de mobilidade e  
10 rotas turísticas acessíveis. Para 
cada rota existem detalhes dos 
caminhos pedonais, transportes 
públicos, monumentos e outros  
pontos de interesse.
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Promoção da vida autónoma
Desde 2011 que o serviço 
«ProgettaMi», providenciado pelas 
associações de pessoas com 
deficiência e financiado pela cidade, 
promove uma vida autónoma para 
pessoas portadoras de deficiência. 
Em 2014 este aspeto foi intensificado 
pelo serviço «No Barriere alla 
Comunicazione», que proporciona 
a pessoas com deficiência auditiva 
diversos serviços de assistência, 
incluindo interpretação em língua 
gestual. Além disso, existe um 
programa que promove a formação 
e estágios para ajudar as pessoas 
portadoras de deficiência a chegarem 
ao local de trabalho.

«Nada sobre nós sem nós»
A cidade está empenhada em 
cooperar na totalidade com pessoas 
portadoras de deficiência na decisão 
de planos e prioridades.  Desde 2011, 
o Plano Estratégico de Ação Social 
foi desenvolvido com base num 
diálogo contínuo com as entidades 
interessadas no âmbito da deficiência. 

Em 2014 foi criado um fórum 
permanente sobre a deficiência para 
auxiliar a cidade em todas as políticas 
que afetam as pessoas portadoras de 
deficiência. O fórum contém grupos de 
trabalho temáticos que começam pela 
análise de necessidades dos problemas 
que afetam um grupo em particular, 
por exemplo, pessoas com autismo ou 
incapacidades auditivas.

Um visitante com dificuldades de 
aprendizagem desfruta de uma 
galeria na cidade
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Wiesbaden,
Alemanha

O segundo lugar do Prémio Access City 
2016 vai para a cidade de Wiesbaden, 
capital do Estado Federal de Hessen, 
com uma população de 280.000 
pessoas.

Wiesbaden desenvolveu-se no século 
XIX e tornou-se uma cidade de termas 
de renome, com muitos edifícios 
históricos ainda presentes. Agora é um 
centro de conferências proeminente 
e uma das zonas residenciais mais 
populares da região Rhine-Main.

Acesso sem restrições
Um dos principais objetivos da cidade é 
garantir que todos tenham acesso sem 
restrições ao centro da cidade e aos 
espaços abertos, parques e espaços 
recreativos. 

Também existe um empenhamento 
para que todos os eventos organizados 
nos espaços públicos sejam acessíveis 
a pessoas portadoras de deficiência e 
que os edifícios municipais de acesso 
público novos e renovados sejam 
totalmente acessíveis.

Introdução de um plano de ação
Em 2013 foi introduzido um plano 
de ação resultante do trabalho em 
cooperação com as organizações de 
pessoas com deficiência de Wiesbaden 
e que tem por base a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

O plano inclui projetos financiados pela 
cidade que promovem a sensibilização 
pública e o apoio a pessoas com 
deficiência em diversas áreas de 
necessidade, desde a disponibilização 
de rampas móveis à disponibilização 
de versões áudio de avaliações fiscais.

Segundo
prémio

Dança de cadeiras de rodas
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Mapa táctil da cidade

«Estamos a participar»
Poderá encontrar informações 
detalhadas sobre acessibilidade em 
226 edifícios públicos no site www.
wiesbaden-barrierefrei.de e os edifícios 
certificados como acessíveis estão 
identificados com um sinal à entrada 
que diz «Wir Machen mit» («Estamos 
a participar»). O sinal (na imagem) 
também contém um código QR que 
disponibiliza informações de acesso 
adicionais.

Existe uma bolsa anual de €500.000 
para trabalhos de melhoria da 
acessibilidade em edifícios municipais.

O Departamento de Planeamento 
e o Gabinete de Obras Sociais 
oferecem aos investidores privados 
aconselhamento sobre um design 
acessível para edifícios novos.

Espaço urbano acessível
Funcionalidades como faixas 
orientadoras tácteis e bermas 
rebaixadas estão a ser 
progressivamente introduzidas e 
todas as passadeiras controladas por 
semáforos têm sinais audíveis. 

A acessibilidade de WC públicos 
também é uma prioridade, existindo  
já 14 por toda a cidade. 

Desde 2010 que a cidade se tem 
concentrado na instalação de 
equipamentos em recreios que 
satisfaça as necessidades de crianças 
portadoras de deficiência.

Deslocação
Os 230 autocarros da cidade 
são acessíveis. Destacam-se 
funcionalidades como o piso rebaixado, 
pegas com contraste de cor e tácteis, 
bem como anúncios audíveis e visuais 
de próxima paragem. Também estão 
a ser feitas obras para garantir que as 
paragens de autocarro da cidade são 
acessíveis. Até à data, cerca de 150, 
sobretudo no centro da cidade, foram 
remodeladas com sinais LED de alto 
contraste e funcionalidades de fala 
para texto. 

A localização dos espaços de 
estacionamento para motoristas 
portadores de deficiência é acordada 
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Enquanto membros do Grupo de Trabalho das Organizações 
para Pessoas portadoras de Deficiência e dos Grupos de 

Interesse para pessoas portadoras de deficiência de Wiesbaden 
(Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisationen und 
Interessengemeinschaften Behinderter – AK), temos o maior 

prazer no prémio que a capital estatal de Wiesbaden ganhou em 
Bruxelas.

De acordo com o slogan de 2013 da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência «Nada 

sobre nós sem nós», nós, enquanto pessoas portadoras de 
deficiência em Wiesbaden, estamos particularmente satisfeitos 

em ver a participação/o desenvolvimento de ideias e uma vontade 
comprovada em criar uma cidade sem barreiras.  O objetivo – 

chegar, entrar, circular – é sempre o nosso foco.

Christel Egenolf (utilizador de cadeira de rodas) 
Barbara Knobloch (utilizadora de bengala) 

Roland Kaiser (utilizador de cão-guia)

«

«
com os utilizadores de cadeiras 
de rodas e a aplicação para a 
acessibilidade em Wiesbaden 
(Wiesbaden-barrierefrei) oferece 
navegação por GPS até aos espaços de 
estacionamento acessíveis.

Comunicação
Wiesbaden acredita que uma 
comunicação eficaz é fundamental 
para o aumento da participação das 
pessoas portadoras de deficiência na 
vida citadina. 

Para além do site e da aplicação, a 
cidade produz um mapa dobrável 
intitulado «Onde é acessível 
Wiesbaden?»

Também existem folhetos disponíveis 
para informar as pessoas portadoras 
de deficiência sobre a acessibilidade 
nos eventos mais importantes e sobre 
oportunidades desportivas.

Reconhecendo as tendências 
demográficas da cidade, Wiesbaden 
também criou uma rede de centros 
de aconselhamento sobre uma vida 
autónoma na terceira idade.

Entrada acessível de um  
centro educativo para adultos
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Trabalhar em conjunto
Uma vez por ano tem lugar uma 
reunião do grupo de trabalho 
interdepartamental Wiesbaden 
Acessível. 

A finalidade do grupo é trocar 
informações, desenvolver padrões e 
acordar atividades de formação. 

Desde 2011 que todas as decisões 
tomadas pelo Parlamento da cidade 
tiveram de considerar as questões 
de acessibilidade e as alterações 
demográficas. Todos os documentos 
parlamentares são apresentados à 
Unidade de Coordenação do Trabalho 
relativo à Deficiência, ao presidente do 
grupo de trabalho para as organizações 
de pessoas portadoras de deficiência 
e associações representativas dos 
interesses de pessoas portadoras de 
deficiência.

As pessoas portadoras de deficiência 
também estão envolvidas no 
planeamento do espaço público e são 
representadas em comités políticos. 
Numa reunião anual com o Comité 
de Assuntos Sociais e Saúde, as 
atividades relativas à acessibilidade 
são acordadas e a sua implementação 
monitorizada.

Em 2016 terá início um programa de 
visitas aos distritos da cidade com a 
companhia de pessoas portadoras de 
deficiência para salientar problemas e 
identificar prioridades de ação.

Formação sobre a deficiência 
para os funcionários da 
câmara municipal
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Toulouse,
França

A cidade de Toulouse, no coração do 
sudoeste da França, é a quarta maior 
área metropolitana do país, com 
uma população de cerca de 720.000 
pessoas.

Com uma história de mais de 
2.000 anos, Toulouse tem as suas 
raízes na época romana, embora 
esteja atualmente na vanguarda da 
tecnologia, como o centro aerospacial 
europeu.

Toulouse recebeu o terceiro prémio 
do Prémio Access City 2016 e uma 
menção honrosa como «Cidade 
Inteligente».

A acessibilidade no centro  
do planeamento
A sustentação de todo o trabalho 
de melhoria da acessibilidade é 
um compromisso político forte 
para exceder os requisitos mínimos 
(estipulados na lei francesa de 2005)  
e para demonstrar melhores práticas.

As realizações da cidade e o 
compromisso demonstrado foram 
reconhecidos a nível nacional pelas 
suas boas práticas na provisão da 
acessibilidade.

«Viva melhor em casa»
Ao abrigo da máxima «Viva melhor em 
casa» («Vivre mieux chez soi»), a cidade 
concentrou os seus esforços nas vidas 
dos residentes que têm dificuldade em 
permanecer em suas casas devido a 
questões de idade ou deficiência.

Disponibilizou-se financiamento para 
melhorar o acesso no exterior das 
propriedades (rampas, acesso nivelado, 
etc.) e dentro das mesmas (acesso ao 
quarto de banho, corrimões de apoio, 
etc.).

Um exemplo é um grupo de 27 novas 
propriedades acessíveis disponíveis 
para pessoas idosas ou portadoras de 
deficiência.

Terceiro 
prémioMenção honrosa como «Cidade Inteligente»

Ponto de informação acessível 
na câmara municipal
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Análise das necessidades de 
acesso
O plano de acessibilidade da cidade 
para as ruas e espaços públicos define 
as áreas problemáticas e identifica o 
que é necessário para ultrapassar as 
barreiras ao acesso. O plano inclui o 
ambiente pedonal, as paragens dos 
transportes públicos e os espaços 
de estacionamento para pessoas 
portadoras de deficiência.

O Plano de Acessibilidade de 2015 
baseia-se na análise de 1.250 km de 
estradas e ruas efetuada em 2014. As 
alterações identificadas variam entre 
uma remodelação geral das áreas 
inacessíveis a remodelações menores 
para remover os obstáculos existentes.

Toulouse é uma cidade grande 
onde é possível movimentar-
se com total segurança, seja 
para ir para o trabalho, para 
uma atividade desportiva ou 
um evento cultural ou apenas 
para realizar as tarefas diárias. 
Existem transportes públicos 
complementares e serviços a 
pedido, informação audível 

nos autocarros, um sistema de 
metro seguro, sinais audíveis 
nos semáforos e faixas tácteis 

de aviso em locais estratégicos. 
Todas estas medidas juntas 

fazem de Toulouse uma cidade 
acessível para todos.

Jean Michel Ramos-Martins  
(na imagem)

«

«
O sistema de metro acessível
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Rede de transportes 
totalmente acessível
Desde o final de 2014, o acesso à 
principal rede de transportes públicos 
foi terminado e nota-se já uma 
acessibilidade crescente noutros 
serviços.

Todos os serviços de metro, elétrico 
e autocarro têm rampas retráteis 
e informação audível e visual. 80% 
das paragens dos autocarros já são 
acessíveis, existindo orçamento para 
terminar o trabalho.

Uma indicação clara do compromisso 
político com o transporte público 
acessível é a criação de um cargo de 
controlador responsável por garantir 
que as necessidades dos viajantes 
portadores de deficiência são 
satisfeitas em caso de interrupção de 
qualquer uma das linhas ou serviços.

A formação dos funcionários na 
área dos transportes resultou numa 
alteração cultural significativa no 
que diz respeito à sensibilização e 
às atitudes, e a cooperação regular 
com os representantes de pessoas 
portadoras de deficiência ajuda a 
garantir que todas as ligações da 
cadeia da acessibilidade da cidade 
estão operacionais.

Para reforçar este empenho, 
Toulouse também aumentou 
significativamente o número de 
lugares de estacionamento no centro 
da cidade reservados para pessoas 
portadoras de deficiência. A lei exige 
que 1 em cada 50 espaços seja 
acessível; Toulouse disponibiliza 3% de 
todos os espaços de estacionamento 
a pessoas portadoras de deficiência 
gratuitamente e por tempo ilimitado.

14



A ASMTH, a associação de desporto para pessoas portadoras 
de deficiência que eu represento, há muito tempo que enfrenta 
problemas, incluindo questões de acessibilidade, em eventos 

desportivos de várias cidades: essa experiência permite-me dizer hoje 
que Toulouse fez um ótimo trabalho. É preciso fazer-se mais para 

que outras necessidades sejam satisfeitas e para que se desenvolvam 
soluções inovadoras em determinados tipos de deficiência, mas tenho 

confiança nas pessoas envolvidas e sei que continuarão a consultar 
as associações que representam as pessoas portadoras de deficiência 
no sentido de se conseguir uma sociedade socialmente inclusiva que 

satisfaça as necessidades de todos.

Yves Tassot (na imagem)

«

«
15



Utilizando transportes púbicos em cadeira de rodas, visitando 
museus e vagueando pelas margens do Garona, Rudy Choron e o 
irmão Julien, do site «Handilol» dedicado à promoção de viagens 

acessíveis, gostaram imenso da sua estadia em Toulouse e do 
acolhimento caloroso que receberam no balcão de informações 

turísticas. Esperam regressar em breve!

« «

Trabalhar com pessoas 
portadoras de deficiência
Desde 2008 que a comissão de 
acessibilidade para pessoas portadoras 
de deficiência tem estado a trabalhar no 
setor. Dela constam cinco representantes 
eleitos e 15 organizações de pessoas 
portadoras de deficiência.

A sua finalidade é identificar prioridades 
para melhorar a acessibilidade e 
monitorizar o progresso da sua 
realização. O relatório anual proporciona 
uma avaliação do que foi conseguido e 
dos hiatos. 

Além disso, a operadora de transportes 
públicos Tisséo criou uma comissão 
para a acessibilidade da rede de 
transportes urbanos. Constituída por 
50 associações de pessoas portadoras 
de deficiência, esta comissão reúne-
se duas vezes por ano para discutir 
vários tópicos ligados aos problemas 
enfrentados pelos viajantes portadores 
de deficiência, tal como ajudar os 
portadores de deficiência visual a 
localizar as portas dos elétricos ou 
concordar no melhor material para 
os rebordos dos degraus no cimo das 
escadas do metro.

Avaliação de barreiras 
de bilhetes acessíveis
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Tornar-se uma «Cidade 
inteligente»
Toulouse utiliza tecnologia de 
informação para melhorar a mobilidade 
independente.  Existe informação em 
tempo real sobre o próximo autocarro, 
elétrico ou metro em formato visual 
e audível nas paragens de autocarro. 
Existem informações em formato SMS 
e ainda páginas da Internet legíveis 
em ecrã com acesso aos horários dos 
autocarros e elétricos, juntamente com 
informações sobre o funcionamento de 
elevadores, etc.

No site está disponível interpretação 
da informação em linguagem gestual, 
incluindo vídeos. Também existe 
informação sobre reparações que 
afetem os sinais audíveis ou os 
espaços de estacionamento acessíveis 
para que as pessoas portadoras de 
deficiência possam planear as suas 
viagens tendo em conta estes aspetos.

Desde 2014, no âmbito do programa 
Cidade Inteligente, a vida autónoma 
tem sido uma prioridade máxima 
com três tópicos estratégicos: social, 
ambiental e económico, conduzindo a 
sete domínios de intervenção.

Destacam-se exemplos como o 
desenvolvimento de habitação 
adaptável que possa evoluir para 
satisfazer as necessidades individuais. 
No centro da área habitacional haverá 
um «laboratório vivo» que irá acolher, 
oferecer ajuda e dar informações 
a pessoas idosas vulneráveis. Este 
projeto estará terminado em 2017, 
com um custo de cerca de 8 milhões 
de euros. O projeto está a ser 
desenvolvido em colaboração com 
a Universidade Técnica de Blagnac. 
Espera-se que venha a resolver o 
problema do envelhecimento através 
da busca de soluções de assistência 
para que as pessoas possam continuar 
a viver de forma autónoma com a 
ajuda de tecnologia inovadora.

Instalação de contraste de cor  
nos rebordos dos degraus

17



Vaasa,
Finlândia

Vaasa, uma cidade costeira no oeste 
da Finlândia, recebeu uma menção 
honrosa pelo empenho na melhoria do 
ambiente de trabalho da população 
portadora de deficiência e idosa.

Vaasa é uma cidade estudantil 
multicultural. Cerca de um quinto 
dos 67 000 residentes tem mais de 
65 anos. A cidade também acolhe 
quase 2.000 residentes que utilizam 
os serviços de apoio à deficiência e 
para quem a acessibilidade é uma 
necessidade absoluta.

Empenho para com a igualdade
A câmara municipal de Vaasa está 
empenhada em criar um ambiente no 
qual os idosos e as pessoas portadoras 
de deficiência possam viver em 
igualdade com os outros cidadãos.

O conselho para a deficiência de Vaasa 
é constituído por representantes de 
organizações de pessoas portadoras de 
deficiência e pelos vários comités da 
cidade.

A acessibilidade é sistematicamente 
incluída em todas as atividades 
da cidade. São desenvolvidos 
e implementados planos de 
acessibilidade de três anos. Todas as 
vertentes da administração da cidade 
são obrigadas a orçamentar para as 
medidas acordadas no plano.

São aplicados padrões mais rigorosos 
no centro da cidade e nas instalações 
de serviços de saúde, bem como 
em áreas de residência de pessoas 
portadoras de deficiência ou idosas.

Mobilidade independente
Os transportes públicos em Vaasa 
são totalmente acessíveis e existe 
uma cooperação estreita entre as 
organizações dos transportes públicos 
e o conselho de apoio à deficiência 
e terceira idade para obtenção de 
feedback sobre a satisfação do cliente. 

Também existe um serviço domiciliário 
para pessoas portadoras de 
deficiência e idosas que se baseia nas 
necessidades individuais. A formação 
dos funcionários em matéria de 
acessibilidade é uma parte integrante 
de todo o programa de formação.

Investimos no envolvimento dos clientes no desenvolvimento da 
nossa cidade e no planeamento dos seus recursos e serviços.

Tiina Mäki, Provedora das questões relativas a pessoas portadoras de deficiência e 
acessibilidade

««

Menção Honrosa:  
Empenho na melhoria do ambiente de trabalho

18



Administração clara e inclusiva
As reuniões de orçamentação da 
câmara municipal e as decisões do 
conselho municipal são assinadas 
e lidas em voz alta para que as 
pessoas com incapacidades visuais ou 
auditivas possam participar na vida 
da cidade. A cidade está a promover 
uma campanha piloto de linguagem 
administrativa clara e o site foi 
recentemente renovado para facilitar o 
seu acesso e compreensão. 

A biblioteca principal tem 
computadores e acesso à Internet 
para os visitantes, com assistência 
disponível para quem dela necessite. 
Também é possível organizar cursos 
para grupos com necessidades 
específicas. 

A cidade nomeou um provedor que 
está responsável pelas questões 
de deficiência e acessibilidade, 
trabalhando de perto com as 
associações de pessoas portadoras 
de deficiência e idosas. O conselho 
municipal também decidiu que todas 
as vertentes administrativas iriam 
nomear uma pessoa que ficaria 
responsável pelas questões de 
acessibilidade.

Todos os anos existe um prémio 
nomeado pelo conselho para a 
deficiência que é atribuído a um 
formador de opinião que apoie a 
acessibilidade.

Emprego para todos
A cidade emprega atualmente 16 
pessoas portadoras de deficiência 
intelectual ou física e está a decorrer 
um inquérito sobre o acesso aos 
gabinetes para ajudar na colocação 
dos colaboradores em gabinetes 
adequados. Existe ainda um plano 
para dar empregos de verão a 
jovens portadores de deficiência em 
2016. Vaasa participou na iniciativa 
europeia de observação de atividades 
profissionais em 2015, que teve como 
objetivo sensibilizar e influenciar as 
atitudes no local de trabalho sobre as 
pessoas portadoras de deficiência.

Das recentes iniciativas para alargar 
as oportunidades de emprego para 
as pessoas portadoras de deficiência, 
destaca-se um programa de melhoria 
da acessibilidade nos correios e nos 
postos de passaporte.

Mercado do centro  
da cidade em Vaasa
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As figuras nas portas dos 
cacifos do centro de natação 

(na imagem) ajudam a 
minha filha a lembrar-se de 
qual contém a sua roupa.

Maria Backman, mãe de uma 
menina portadora de deficiência 

intelectual 

«

O meu emprego de sonho é trabalhar numa fábrica. O meu dia  
de observação de colegas foi muito divertido e aprendi  

muitas coisas novas em Wärtsilä.

Marcus Tolkki (com dificuldade de aprendizagem)

« «

«

Sensibilização
A cidade trabalha arduamente para 
sensibilizar sobre as questões de 
acessibilidade e para influenciar 
a perceção das pessoas sobre a 
deficiência. Todos os funcionários 
da cidade recebem formação sobre 
acessibilidade e a cidade disponibiliza 
aconselhamento e orientações sobre 
as melhorias de acesso a proprietários 
de edifícios por toda a cidade, incluindo 
cafés e restaurantes. 

Os autocolantes que indicam «Local 
acessível» (na imagem) encorajam os 
fornecedores de serviços a ganharem 
a competição anual de serviços 
acessíveis.
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Vista da área acessível  
do centro da cidade

Kaposvár,
Hungria

Menção Honrosa: Empenho na melhoria do acesso

A cidade de Kaposvár, no sudoeste da 
Hungria, recebe uma menção honrosa 
pelo empenho na melhoria do acesso 
para pessoas portadoras de deficiência 
e idosas.

A cidade, com uma população  
de 65.000, já é habitada desde 
5.000 a. C., tendo iniciado o seu 
desenvolvimento no século XI.  
A cidade está dividida pelo rio Kapos.

Uma tradição de aceitação  
e integração
A aceitação social e a integração de 
pessoas portadoras de deficiência é 
uma tradição já bem estabelecida em 
Kaposvár que data de 1897. 
O objetivo da integração está escrito 
nos artigos de associação das 
instituições educativas da cidade.

«Acreditamos uns nos outros»
É este o título do programa de políticas 
urbanas da cidade para os anos 2014–
2019 e assinala um compromisso claro 
para com a realização de melhorias 
de acesso que irão beneficiar toda a 
comunidade.

Em 2013, a assembleia-geral da 
cidade aprovou o plano de ação de 
igualdade de oportunidades que 
analisa os problemas atualmente 
enfrentados pelos grupos de pessoas 
portadoras de deficiência e outros 
grupos desfavorecidos, tentando 
satisfazer as suas necessidades. 

Recentemente Kaposvár 
tem prestado especial 

atenção ao fornecimento de 
um acesso igualitário aos 

serviços públicos, tanto para 
os habitantes como  

para os turistas. 

János Hosszú

« « Os pisos rebaixados dos  
autocarros com rampas são  
benéficos não só para portadores  
de deficiência e idosos, mas  
também para viajantes com  
carrinhos de bebé
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O plano é anualmente atualizado e 
revisto e foi criado um fórum local 
para a igualdade de oportunidades 
presidido pelo vice-diretor executivo da 
cidade, para levar a cabo as medidas 
identificadas. A cidade também 
emprega um agente para a igualdade 
de oportunidades.

Passar do compromisso à prática
As passadeiras já estão livres de 
barreiras e alguns cruzamentos estão 
equipados com informação audível 
para auxiliar os peões portadores de 
deficiência visual.

O desenvolvimento do centro de 
transportes de Kaposvár (planeado 
para o período de 2016–2020) terá 
o maior impacto na acessibilidade 
da cidade. Irá integrar um sistema 
ferroviário e a rede de autocarros local 
e intercidades com uma plataforma 
de transportes públicos nova e 
completamente acessível.

Um sistema informático acessível é 
também uma prioridade, com uma 
página inicial sem barreiras no site 
da cidade (www.kaposvar.hu). Estão 
em curso as obras para aumentar o 
número de edifícios médicos livres 
de barreiras e todas as instituições 
educativas têm um plano de igualdade 
de oportunidades.

80% das instalações de arte e cultura 
da cidade são acessíveis e os edifícios 
públicos recentemente renovados 
têm orientações tácteis e outras 
funcionalidades.

Em 2014 deu-se um enfoque especial 
à sensibilização para e compreensão de 
pessoas portadoras de deficiência. Neste 
âmbito, desenvolveram-se medidas 
como reuniões entre os colaboradores do 
setor público, por exemplo, os que estão 
empregados nos transportes públicos, 
para conhecerem pessoas portadoras 
de deficiência e ouvirem as suas 
preocupações e ideias de melhorias. 

Os funcionários públicos que 
trabalham no gabinete do presidente 
da câmara também participaram na 
formação organizada pela associação 
de portadores de deficiência visual.

A cidade está cada vez mais 
acessível a cada ano que 

passa. Estamos satisfeitos 
com os serviços da empresa 

de transportes locais, 
uma vez que disponibiliza 

equipamento visual e 
informações escritas.

Iván Szalkai

« «Uma pessoa portadora de 
deficiência visual desfruta  
das estátuas «tácteis»  
no centro da cidade

Um encontro de pessoas 
portadoras de deficiência  
na cidade
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Participar no Prémio 
Access●City 2017
O Prémio Access City é organizado 
pela Comissão Europeia e pelo Fórum 
Europeu da Deficiência. Este prémio 
incentiva as cidades a partilharem 
a sua experiência e a melhorarem a 
acessibilidade para benefício de todos. 

Gostaria de ver os projetos da sua 
cidade apresentados no próximo 
boletim do Prémio Access City? Deseja 
partilhar as suas experiências e ações 
com outras cidades? 

Participe no Prémio Access City 
2017!
A sétima edição do Prémio será 
lançada na primavera de 2016 (data 
a confirmar). As candidaturas podem 
ser feitas preenchendo e enviando o 
formulário de candidatura online até 
ao prazo definido. Estarão disponíveis 
informações detalhadas no site: 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=en

Participar no Prémio Access City 
é não só uma oportunidade para 
obter reconhecimento, mas também 
uma hipótese única para analisar a 
situação atual da sua cidade para 
efeitos de auditoria interna e para 
avaliar o progresso. Estudar as 
questões constantes do formulário 
de candidatura é uma excelente 
forma de analisar as suas políticas de 
acessibilidade e identificar os pontos 
fortes e os pontos fracos.

Quem pode candidatar-se? 
O candidato deve ser uma autoridade 
governamental de uma cidade com 
mais de 50.000 habitantes de um 
dos Estados-Membros da UE. No caso 
de Estados-Membros com menos 
de duas cidades deste tipo, poderão 
também participar zonas urbanas 
compostas por duas ou mais cidades 
se a combinação da população exceder 
os 50.000 habitantes. Uma vez que 
o Prémio Access City não pode ser 
vencido pela mesma cidade em dois 
anos consecutivos, a cidade vencedora 
em 2016 não será convidada a 
participar novamente em 2017. Todas 
as outras cidades, incluindo a segunda 
e terceira classificadas e as cidades 
que receberam uma menção honrosa, 
serão incentivadas a participar 
novamente. 

Para ajudar à preparação para a 
participação na competição, a nota de 
orientação e as regras de participação 
estão disponíveis em todos os idiomas 
oficiais da UE no site do Prémio  
Access City: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lan-
gId=en&catId=88&eventsId=1023&-
furtherEvents=yes 21
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Processo de seleção 
O júri irá considerar medidas tomadas 
e planeadas nas seguintes áreas: 

• ambiente urbanizado e espaços 
públicos;

• transportes e infraestruturas 
relacionadas;

• informação e comunicação, 
incluindo novas tecnologias (TCI);

• instalações e serviços públicos.

O júri irá avaliar as candidaturas tendo 
em conta os cinco critérios que se 
seguem: 

1. Âmbito das ações
2. Responsabilidade, nível de empenho
3. Impacto
4. Qualidade e sustentabilidade dos 

resultados
5. Envolvimento de pessoas com 

deficiência e parceiros relevantes.

O processo de seleção é dividido 
em duas fases: pré-seleção a nível 
nacional e seleção final a nível europeu. 
O júri nacional de cada país seleciona 
um máximo de três cidades entre os 
candidatos nacionais utilizando os 
critérios de avaliação fornecidos pela 
Comissão Europeia. Estes candidatos 
nacionais avançam para a segunda 
fase da competição e são avaliados 
pelo júri europeu. 

O vencedor do Prémio Access City 
2017 será anunciado a 29-30 de 
novembro de 2016. A cerimónia 
será integrada na edição anual da 
Conferência do Dia Europeu das 
Pessoas com Deficiência em Bruxelas.

Secretariado do Prémio Access  
City 
O secretariado do Prémio Access City  
pode ajudar com as candidaturas.  
Se necessitar de informações 
adicionais, entre em contacto através 
do e-mail:  
secretariat@accesscityaward.eu.
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• um exemplar: 
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