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Este ano, celebramos a nona edição do Prémio Cidade Acessível. 
Uma vez mais, registámos concretizações verdadeiramente 
impressionantes por parte de pequenas e grandes cidades na Europa 
na resolução de problemas com que deparam os nossos cidadãos 
com deficiência e idosos.

Com demasiada frequência, as pessoas 
com deficiência sentem-se isoladas por não 
conseguirem aceder a espaços ou transportes 
públicos. No entanto, os espaços públicos são 
acessíveis a todas as pessoas na nossa cidade 
vencedora. Em Breda, na Holanda, a tecnologia 
digital assegura que todos os cidadãos se 
possam deslocar utilizando transportes públicos. 
Entretanto, o turismo prospera graças ao empenho 
da cidade para com a inclusão.

Este ano, fiquei satisfeita por ver um forte enfoque 
nas deficiências invisíveis em Evreux, França, 
o nosso segundo lugar. Gdynia, na Polónia, o 
nosso terceiro lugar, está também a realizar 
um trabalho inovador para incluir pessoas com  
deficiências intelectuais.

Os vencedores deste ano mostraram 
determinação e imaginação em ultrapassar 
obstáculos relacionados com acessibilidade. As 
nossas duas Menções Honrosas foram para as 
cidades de Kaposvár, Hungria, e Vigo, Espanha. 
Ambas mostraram um claro compromisso em 
proporcionar acessibilidade durante um longo 
período, não obstante as dificuldades no terreno.

Especialmente para este ano, abrimos os prémios 
para reconhecer o Ano Europeu do Património 
Cultural. As nossas duas cidades vencedoras, 
Viborg, na Dinamarca, e Monteverde, em Itália, 
mostraram um elevado grau de sensibilidade ao 
eliminar as barreiras de acesso a locais históricos.

Todas estas cidades são uma fonte de inspiração 
para o resto da Europa.

Prefácio
Marianne Thyssen

Comissária Europeia para o Emprego, Assuntos 
Sociais, Competências e Mobilidade Laboral
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Prémio Cidade Acessível 2019

Versão de fácil leitura

Quem somos?
 

 
Somos a Comissão Europeia e o  
Fórum Europeu da Deficiência.  
 
A Comissão Europeia propõe legislação  
que pode tornar a Europa num lugar melhor.

O Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência 
trabalha no sentido de proteger os direitos das pessoas com 
deficiência na Europa.

Trabalhamos frequentemente juntos para melhorar  
a vida das pessoas com deficiência na Europa. 

Por exemplo, todos os anos trabalhamos em conjunto para 
a concretização do Prémio Cidade Acessível.

O que é o Prémio Cidade Acessível?
 

 
O Prémio Cidade Acessível é atribuído todos  
os anos a cidades que envidam esforços para se 
tornarem acessíveis.

Uma cidade é acessível quando permite que  
todos vivam e utilizem a totalidade dos espaços  
e serviços sem dificuldades. 

Imagem © Pixabay
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Por exemplo, considera-se uma cidade acessível 
quando todas as pessoas conseguem facilmente:

•   apanhar o autocarro ou o metro para ir trabalhar;

•   utilizar máquinas de venda automática para 
comprar bilhetes;

•   andar pelas ruas e entrar em edifícios públicos;

•   obter informação que compreendam.

Trata-se de algo importante para todas as pessoas e 
sobretudo para pessoas com deficiência e idosos.

A acessibilidade não está muitas  
vezes ao seu alcance. Sem acessibilidade,  
não poderão fazer parte da comunidade  
como todas as outras pessoas.  
Ficarão de fora. 

Por exemplo, se os autocarros não tiverem rampas, 
as pessoas em cadeira de rodas não poderão 
deslocar-se para o trabalho. 

Assim, o Prémio Cidade Acessível é uma oportunidade 
para as cidades mostrarem o trabalho que realizam 
com o intuito de se tornarem acessíveis para todos. 

A cidade que ganhou  
o Prémio Cidade Acessível para 2019 foi Breda.  
Breda é uma cidade na Holanda.  

Imagem © Cidade de Breda

Imagem © 123RF

Imagem © Pixabay

Imagem © Pixabay

6



Que cidades podem participar?
 

 
Nem todas as cidades podem participar no Prémio Cidade Acessível. 

 
As cidades que podem participar no Prémio Cidade Acessível devem: 

•   situar-se em países que façam parte da União Europeia. 
A União Europeia é um grupo de muitos países na Europa  
que se juntaram para tornar a Europa num lugar melhor;

•   ter mais de 50 000 habitantes.  
Se um país tiver menos de duas cidades  
com este número de habitantes,  
podem juntar-se duas ou mais cidades  
mais pequenas.  
Se, no seu conjunto, tiverem mais de  
50 000 habitantes, podem participar  
no Prémio Cidade Acessível. 

A cidade que ganhou o Prémio Cidade Acessível no  
ano passado não pode voltar a participar este ano. 

Breda ganhou o Prémio Cidade Acessível  
porque trabalhou arduamente na acessibilidade  
para pessoas com deficiência. 

O próximo Prémio Cidade Acessível será em 2020.

Trata-se de uma edição especial porque serão celebrados  
10 anos desde a primeira edição do Prémio Cidade Acessível. 

É fantástico que o Prémio Cidade Acessível continue a  
realizar-se durante todos estes anos para lembrar às cidades  
como a acessibilidade é importante para todas as pessoas. 

Imagem © Pixabay
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Como podem as cidades participar?

 
As cidades que queiram participar no próximo Prémio 
Cidade Acessível podem candidatar-se em linha assim 
que o período de candidatura começar. 
As pessoas responsáveis pela gestão e pela  
tomada de decisões nestas cidades devem preencher 
um formulário na Internet. 

Neste formulário, devem: 

• dizer porque consideram que a sua cidade deve 
vencer o Prémio Cidade Acessível;

• dar exemplos e mostrar de que forma as 
suas cidades trabalham no sentido de garantir a 
acessibilidade para todas as pessoas;

• descrever como pensam continuar a trabalhar 
neste sentido no futuro. 

Encontre mais informações no nosso sítio Web aqui:  
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=pt 

Informaremos brevemente sobre a data de  
início do período de candidatura.  
Quando o período de candidatura começar,  
as cidades poderão preencher o formulário e participar 
no próximo Prémio Cidade Acessível.  
Por isso, vá consultando o nosso sítio  
Web para saber mais!

Imagem © Pixabay

Imagem © Pixabay
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Como escolhemos o vencedor? 

 
Após a apresentação das candidaturas para o Prémio Cidade Acessível, 
alguns grupos de pessoas analisam as candidaturas  
e escolhem o vencedor.

Em cada país, há um grupo de pessoas que verifica as  
candidaturas das cidades desse país e escolhe até três  
cidades como os melhores exemplos no país. 

Depois, outro grupo de pessoas na Europa analisa essas cidades  
e escolhe a vencedora do Prémio Cidade Acessível deste ano.  

Estes grupos incluem pessoas com deficiência e idosos. 

Analisam o que as cidades fazem em relação  
à acessibilidade para o bem dos seus habitantes. 

Por exemplo, verificam se as cidades  
garantem a acessibilidade a:

• edifícios e ruas;

• autocarros e metro;

• máquinas de venda automática de bilhetes  
e multibancos;

• sítios Web e outra tecnologia que as pessoas  
utilizam para comunicar;

• informação que seja de fácil leitura e compreensão para todos.

Imagens © Pixabay Imagem © Easy-to-read.eu

Imagem © Pixabay
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Estes grupos de pessoas selecionam a cidade que consideram que  
realiza um melhor trabalho na acessibilidade para todas as pessoas.  
Essa cidade ganha o Prémio Cidade Acessível. 
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  Quando será anunciado o vencedor?

Em dezembro de 2019, será realizada uma  
grande reunião em Bruxelas para falar dos  
direitos das pessoas com deficiência.

Nessa reunião também será anunciada a cidade  
vencedora do Prémio Cidade Acessível para 2020.

Será então entregue o Prémio Cidade Acessível  
à cidade eleita. 

Mais informações

Caso pretenda obter mais informações, pode enviar-nos um e-mail para: 
secretariat@accesscityaward.eu

Imagem © Comissão 
Europeia 2018
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Há mais de 80 milhões de europeus com deficiência e a proporção 
de idosos nas nossas comunidades está a aumentar. A iniciativa 
Prémio Cidade Acessível foi lançada em 2010 com o objetivo de 
destacar o que pode ser feito para resolver as necessidades desta 
população significativa. 

O Prémio está aberto a cidades com uma 
população de mais de 50 000 habitantes e são 
recebidas candidaturas de toda a União Europeia. 
Numa primeira fase, todas as entradas são 
classificadas por júris nacionais que decidem 
quais são as cidades que passarão para a fase 
seguinte. A lista das cidades pré selecionadas será 
então analisada por um júri de nível europeu de 
especialistas em acessibilidade. Este júri decidirá 
quais são as cidades vencedoras e as categorias 
de «menção honrosa».

As categorias escolhidas podem variar de ano para 
ano. Para o Prémio Cidade Acessível 2019, foram 
atribuídas duas menções honrosas juntamente 
com o primeiro, segundo e terceiro lugares.

Adicionalmente, para marcar o Ano Europeu 
do Património Cultural 2018, foram atribuídos 
dois prémios especiais a cidades que realizaram 
esforços notáveis para assegurar que o seu 
património cultural é acessível para todos. Para 
esta categoria foram alterados os critérios para 
permitir a participação de cidades com menos de 
50 000 habitantes.

Estes prémios enfatizam que melhorar as 
acessibilidades não se limite à existência de 
rampas e de acesso nivelado. Existem muitas 
outras barreiras. Muitas pessoas com deficiência, 
nomeadamente as pessoas com deficiências 
menos visíveis, podem continuar a deparar 
com preconceitos e ignorância por parte dos 
seus concidadãos e é encorajador ver as 
cidades a serem bem-sucedidas na resolução  
desses problemas.

11
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A cidade de Breda é a vencedora de 2019 do Prémio Cidade Acessível 
Breda. Foi descrita na cerimónia de entrega do prémio como «uma 
fonte de inspiração para cidades na Europa e mais além».

Breda tem uma população de 185 000 
habitantes. A cidade tem um centro medieval, 
atrações culturais e desportivas e acolhe mais 
de 20 000 estudantes internacionais.

A acessibilidade é a norma

Breda tem um plano de quatro anos (2018-
2021) para criar um ambiente no qual 
a acessibilidade seja a norma. A cidade 
está também a monitorizar iniciativas de 
acessibilidade através da Breda Gelijk!, a sua 
organização para pessoas com deficiência.

Durante os últimos três anos, Breda Gelijk! 
verificou o acesso em mais de 800 lojas e bares. 
Este processo não só melhorou a acessibilidade 
como também sensibilizou os lojistas da 
cidade, proprietários de restaurantes e outros 
empresários para a questão da acessibilidade.

Os sítios Web em Breda, tanto para habitantes 
como para turistas, foram todos aprovados 
em termos de acessibilidade para garantir 
que utilizam uma linguagem e abordagem 
acessíveis. Os programadores de sítios Web 
recolheram informação por parte de cegos  
e amblíopes. 

O Presidente da Câmara de Breda na inauguração de uma geladaria nova

Breda
Holanda

VENCEDOR

Im
agem

 ©
 Cidade de Breda
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«Breda para Todos»

A organização «Breda para Todos» reúne 
representantes da cidade e de entidades 
relacionadas com o turismo e a educação, bem 
como organizações que representam pessoas 
com deficiência. Esta estratégia quádrupla é 
única, mas o exemplo está agora a disseminar 
se para outras cidades holandesas.

«Breda é uma cidade em que as pessoas gostam de se encontrar umas com as 
outras. Um encontro só pode ser especial se o espaço de encontro não apresentar 
obstáculos, for aberto e acessível para todos. É por isso que estou muito satisfeito 
por ver Breda a dar passos significativos e a dar muita atenção à sua acessibilidade. 
Não apenas na nossa cidade, como também nas aldeias e arredores. E sem esquecer 
o nosso próprio escritório na cidade. Tenho orgulho em todos os cidadãos de Breda, 
empresários e organizações que trabalham arduamente todos os dias. Desta forma, 
mantemos a cidade atrativa para todos os residentes de Breda, independentemente 
das suas opções ou limitações.»

Paul Depla, Presidente da Câmara de Breda 

Auditorias de acessibilidade de um espaço público 
e de um estabelecimento local 
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«Viver sem Barreiras» 

Todos os autocarros e paragens são acessíveis, 
incluindo a informação digital e as aplicações de 
navegação para smartphone, bem como acessos 
sem degraus e formação em sensibilização para a 
deficiência para condutores de autocarros.

A nova estação ferroviária, uma das maiores na 
Holanda, é totalmente acessível.

Também são disponibilizados miniautocarros 
acessíveis e cadeiras de rodas elétricas para ajudar 
as pessoas com deficiência a circularem na cidade.

Um importante projeto, «Viver sem Barreiras», 
centra-se em ambientes e transporte acessíveis, 
além do alojamento e comunidades locais.

Pessoas com deficiência estão envolvidas em 
todas as fases dos projetos e iniciativas da cidade.

Turismo e lazer

«Breda para todos» visa tornar a cidade num 
lugar pioneiro para lazer acessível.

O trabalho conjunto da Direção de Turismo e 
da equipa de marketing da cidade permitiu o 
lançamento do novo sítio Web. Inclui informação 
fiável sobre o acesso a locais e eventos 
turísticos, desportivos e artísticos.

No domínio do desporto, a cidade assinou o 
compromisso «Olímpico Especial» para uma 
vida melhor e mais saudável para pessoas com 
deficiências intelectuais.

Nas artes, uma companhia de teatro local 
dirige um evento anual para mostrar o 
talento e potencial de atores com deficiências 
intelectuais, enquanto a biblioteca está a 
desenvolver produtos para pessoas com baixo 
nível de literacia.

«Os empresários do centro da cidade sabem melhor do que ninguém que o acesso é 
importante para todas as pessoas. Trabalhar para a acessibilidade deve ser tão lógico 
como trabalhar, por exemplo, em segurança e sustentabilidade.»

Jos Koniuszek, empresário
Im

agens ©
 Cidade de Breda

Uma demonstração de esgrima em cadeira de rodas e uma oportunidade para 
pessoas com deficiência conhecerem um ciclista profissional
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O festival pop acessível Breda Barst

«Em Breda, as pessoas não falam sobre nós, falam connosco quando se trata de 
tornar a sociedade inclusiva.»

Marcel Brans, especialista, Breda Gelijk!

Uma cidade  
«certificada pela ONU»

Breda aplica os princípios da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD) e está empenhada em 
tornar-se na melhor cidade «certificada pela ONU».

Os políticos e funcionários públicos estão a 
trabalhar no sentido de facultarem esta agenda 
em todas as áreas da cidade. 

O próximo passo será introduzir legislação local 
para assegurar que a qualidade e sustentabilidade 
de todas as medidas se encontram protegidas  
por lei.

Breda organiza uma semana anual de 
acessibilidade, em outubro, para destacar ações 
para melhorar a acessibilidade. Em dezembro, o 
Dia da Sensibilização atribui um prémio à melhor 
iniciativa de acessibilidade.

Sob o slogan «Breda reúne», a acessibilidade está 
incluída em todos os planos da cidade e em todos 
os setores.
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Foi atribuído o segundo lugar à cidade de Evreux com uma menção 
específica pelo seu enfoque em deficiências ocultas.

Evreux tem uma população de 50 537 habitantes. 
Tem vindo a seguir uma agenda de modernização 
para reforçar a atratividade da cidade enquanto 
centro local e regional.

Com o seu forte compromisso para com a 
acessibilidade, Evreux define-se como uma cidade 
à escala humana que é culturalmente rica e 
socialmente diversa.  

Uma cidade para todos

Desde 2014, a acessibilidade tem estado no 
centro de todas as politicas em Evreux. A cidade 
está empenhada numa acessibilidade universal 
e na sociedade inclusiva. Isto repercute-se nos 
principais planos da cidade, na organização de 
trabalhos e atividades de melhoria, bem como na 
afetação de recursos. 

A Vice-Presidente da Câmara é responsável por 
concretizar a agenda da cidade no que se refere 
à acessibilidade, garantindo que é dada prioridade 
ao prazo e ao orçamento.

A «Grenelle du Handicap», ou encontros sobre 
deficiências, está a apoiar todas as iniciativas. Estes 
encontros garantem que a cidade ouve as pessoas 
com deficiência ou outras partes implicadas. Todos 
os anos, quase uma centena de pessoas participa 
nos encontros «Grenelle».

Destaque para as  
deficiências ocultas

Evreux centrou-se na compreensão das 
necessidades das pessoas com deficiências menos 
visíveis. Um exemplo disso foi a instalação de 
painéis e orientação em francês de fácil leitura no 
museu da cidade e nos jardins botânicos.

Desde 2014, membros da Grenelle du Handicap têm participado em grupos de trabalho 

Evreux
França

SEGUNDO 
LUGAR
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«Evreux é uma cidade onde as necessidades das pessoas com deficiência — tanto 
visível como invisível — têm sido realmente tidas em conta. Basta andar um pouco 
pela cidade para apreciar o que tem sido feito. Os trabalhos de melhoria significam 
que todos podem ir a todos os lugares sem dificuldade. Grande parte das empresas 
são agora acessíveis e as atividades culturais, incluindo a música, estão agora ao 
nosso alcance. A vida na cidade torna-se cada vez melhor e sabemos que a tarefa 
não terminou...»

François Remy, voluntário, Associação de Pessoas com Paralisia de França

Em 2018, Evreux criou os workshops «Han 
pathiques» para crianças que promovem formação 
para a sensibilização sobre deficiências ocultas, 
incluindo problemas de saúde mental e deficiências 
cognitivas. Em 2018, participaram 500 crianças.

Os workshops serão realizados no maior número 
de escolas possível.

Atualização de edifícios públicos

Foram implementados cinco projetos estruturais 
nas praças e nos jardins públicos da cidade de 
Evreux. Em todos os casos, as organizações de 

deficientes foram consultadas desde o início. 
As características de acesso que foram criadas 
tornam a cidade não só acessível, como também 
mais atrativa para todos.

Foi desenvolvido um programa de nove anos 
para fazer melhorias em 169 edifícios. Vinte e 
oito já estão concluídos. Alguns apenas precisam 
de pequenas alterações, enquanto outros serão 
considerados em projetos de remodelação mais 
profunda. A lista inclui teatros, escolas e creches.

Sessões de sensibilização ajudam as crianças e os jovens a compreender a deficiência — tanto a visível como 
a invisível 
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Transporte para todos 

A empresa de transportes está a trabalhar 
com as autoridades municipais para tornar 
os transportes públicos mais acessíveis. Isto 
significa identificar e resolver uma ampla 
variedade de necessidades relacionadas 
com a deficiência para fazer melhorias em 
autocarros e paragens de autocarros.

Também significa facultar formação de 
sensibilização para a deficiência a condutores 
e outros membros do staff, assim como 
oferecer, mediante solicitação, serviço porta-
a-porta para pessoas impossibilitadas de 
utilizar os serviços gerais.

«Estamos muito satisfeitos por termos sido consultados antes de serem realizados 
os trabalhos de acessibilidade em estradas ou edifícios públicos. As pessoas com 
deficiência visual têm agora uma melhor acessibilidade nas ruas, com trilhos-guia, 
avisos audíveis e táteis, arestas de degraus contrastantes e sinais sonoros nos 
semáforos. A informação audível nos autocarros está também a melhorar. Temos a 
sorte de ter o apoio ativo da cidade através de Francine Maragliano, a vice-presidente 
responsável pelas questões de deficiência e de acessibilidade.»

Sylvain Grille, presidente, membro do comité local, Association Valentin Haüy

Em edifícios públicos, foram instalados laços de 
indução e os funcionários receberam formação 
para compreender as necessidades de pessoas com 
deficiências auditivas

Membros da «Grenelle du Handicap» visitam o 
museu para discutir a introdução de um guia de fácil 
leitura para os visitantes

Im
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Comunicação acessível

Outra prioridade para a cidade é assegurar que 
todas as suas comunicações são amplamente 
compreendidas. A cidade solicitou a escritores 
portadores de deficiência que produzissem guias 
em línguas acessíveis para os jardins botânicos e o 
museu da cidade.

Monitorização do progresso

A Comissão de Acessibilidade Intercomunitária, 
cuja composição inclui pessoas com deficiência e 
organizações representativas, publica relatórios 
anuais detalhados sobre ações para melhorar  
a acessibilidade.

A sua análise compreende fatores quantitativos 
e qualitativos, incluindo uma discriminação do 
número de projetos planeados e concluídos. 
Também avalia em que medida as pessoas com 
deficiência estiveram envolvidas na realização  
de projetos.

Planos futuros

Evreux criou um projeto para desenvolver um 
modelo único para alojamento social mais 
inclusivo. A fase inicial do projeto envolve consultar 
as pessoas com deficiência relativamente às suas 
necessidades de alojamento.

A cidade está também a trabalhar num projeto 
multianual para a abertura de centros de lazer 
para crianças com deficiência. Estes centros vão 
incluir equipamento especializado e formação de 
recursos humanos.

Uma nova área recreativa com contribuição de uma associação para crianças com autismo
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Foi atribuído o terceiro lugar à cidade de Gdynia com uma menção 
específica pelas suas iniciativas para a inclusão de pessoas com 
deficiências intelectuais.

Gdynia tem uma população de 246 306 
habitantes. Trata-se de uma cidade 
relativamente jovem, desenvolvida quando 
o porto foi construído nos anos 20 do  
século passado.

O enfoque da cidade na deficiência intelectual 
advém de uma determinação para resolver a 
negligência histórica neste âmbito, tanto no 
plano cultural como político.

Pioneira na política social

Desde 1999, Gdynia tem sido precursora nas 
políticas inclusivas no âmbito social, focando-
se em satisfazer as necessidades de todos os 
seus cidadãos.

Em 2013, a cidade adotou normas de 
acessibilidade. Com base nos princípios de 
design universal, compreendem as diretrizes 
para a conceção de espaços públicos que 
incluam as necessidades de pessoas com 
deficiência e dos idosos. Em 2014, a nomeação 
de um perito em acessibilidades ajudou a 
assegurar que as normas são implementadas 
corretamente.

Através do programa «Gdynia Sem Barreiras», 
que define prioridades até 2023, a cidade 
celebrou um compromisso a longo prazo com 
visto a uma melhoria contínua.

Acesso à praia de Gdynia

Gdynia
Polónia

TERCEIRO 
LUGAR
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Acesso com rampa a estação ferroviária

Um parque infantil acessível

Uma cidade inclusiva

Gdynia centrou-se em melhorar a acessibilidade 
em todas as áreas da vida, incluindo parques 
infantis, praias e marinas, assim como 
instalações desportivas e culturais.

Existe áudio-descrição para espetadores cegos 
em eventos desportivos, sendo que o teatro 
faculta língua gestual e tem equipamentos 
para ajudar pessoas com problemas  
de audição.

Filmes selecionados no cinema multiplex têm 
uma áudio-descrição, sendo todos os festivais 
e eventos na rua acessíveis.

Todas as formas de transporte público da 
cidade (autocarros e trolley) são acessíveis, 
e as paragens de autocarro incluem guia tátil 
e contraste de cores, assim como o acesso a 
cadeira de rodas. A estação ferroviária também 
foi modernizada para cumprir as normas  
de acessibilidade.

Adicionalmente, encontra-se disponível 
um serviço porta-a-porta para as 
pessoas impossibilitadas de utilizar os  
transportes públicos.

Parceiros iguais

O processo de implementação e planeamento 
do projeto em Gdynia envolve pessoas com 
deficiência como parceiros iguais.

Esta abordagem é apoiada pela lei. Por exemplo, 
a Lei de 2000 Gdynia Sem Barreiras é um 
programa abrangente que apoia e capacita 
pessoas com deficiência. As diretrizes, adotadas 
em 2002, informam sobre a implementação da  
política social.

Através do projeto «Gdynia para todos», as 
pessoas com deficiência estão a trabalhar com 
representantes para avaliar a acessibilidade de 
espaços públicos.

As suas sugestões são registadas para que 
possam ser utilizadas quando são efetuadas 
outras melhorias no acesso. 

Im
ag

em
 ©

 M
ich

ał
 K

ow
al

sk
i

Im
ag

em
 ©

 D
or

ot
a 

Pa
tz

er

21



Liderança política 

A reunião com o Plenipotenciário Municipal para 
Pessoas com Deficiência foi fundamental para a 
criação de oportunidades iguais.

As pessoas com deficiência têm agora um nível 
superior de mobilidade e emprego, pelo que estão 
mais bem integradas na sociedade.

Estas alterações estão a ajudar pessoas com 
deficiências intelectuais e outras deficiências.

As alterações traduzem-se numa presença mais 
frequente das pessoas na cidade, pelo que a 
sensibilização e o respeito por parte dos outros 
cidadãos aumentaram significativamente.

Foram criados novos percursos de desenvolvimento 
para crianças e adultos com deficiências 
intelectuais, trabalhando com organizações 
representativas, pais e cuidadores. Estes incluem 
terapia ocupacional e workshops de teatro.

Superação de estereótipos

Gdynia organiza eventos e exposições para 
desafiar a imagem negativa de pessoas com 
deficiência. A competição «Gdynia Sem Barreiras» 
encoraja as pessoas a desenvolver novas ideias e 
soluções para a acessibilidade, para satisfazer as 
necessidades de pessoas com deficiência.

Existem também campanhas para ajudar as 
crianças e os jovens, desde a escola primária, 
a compreenderem e a contestarem atitudes  
de intolerância.

 

A arena de Gdynia foi concebida para ser acessível a todos 
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Foi atribuída uma Menção Honrosa à cidade de Vigo pela sua 
abordagem inovadora para com a arquitetura acessível, numa 
zona de difícil topografia.

Vigo tem uma população de 296 479 
habitantes. Data do século VIII a.C., mas, 
hoje, Vigo é uma cidade moderna com uma 
grande infraestrutura urbana, rodeada por  
áreas urbanas.

Uma cidade sem limites

Vigo está empenhada em transformar uma 
cidade com problemas de trânsito numa cidade 
aberta a todos e de fácil circulação.

Uma das principais iniciativas para 
«humanizar» a cidade envolveu a abordagem 
do equilíbrio entre condutores e peões, 
tornando as ruas mais estreitas e aumentando 
as áreas para peões. A utilização de 
orientação tátil e de superfícies de aviso foi 
introduzida como norma, juntamente com uma  
sinalização melhorada.

Os semáforos estão agora equipados com um 
sistema de Bluetooth que é ativado nas luzes, 
ou pela utilização de uma aplicação móvel.

Os autocarros da cidade são todos acessíveis, 
incluem informação sonora e visual, e estão 
preparados para utilizadores em cadeira de 
rodas e pessoas com mobilidade reduzida. 
Além disso, existe um serviço gratuito 
para pessoas com deficiência e os seus 
acompanhantes. Por exemplo, a empresa 
Bono-Taxi ajuda as pessoas com deficiência 
e idosos, especialmente os que vivem em  
zonas rurais.

Por cada 40 lugares de estacionamento não 
reservados deve haver mais de um lugar de 
estacionamento reservado para pessoas com 
deficiência, e não haver limite de tempo para 
esse estacionamento.

 

Vigo
Espanha

Menção 
Honrosa
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Avaliação e sensibilização 

A acessibilidade é continuamente monitorizada por 
especialistas da Confederação Galega de Pessoas 
com Deficiência (Cogami).

Em paralelo, o município oferece atividades 
de sensibilização e sessões de formação para 
mostrar às pessoas como é a vida de um utilizador 

de cadeira de rodas ou de uma pessoa com 
perda de visão, por exemplo. No final da sessão, 
os formadores incentivam os participantes a 
procurarem problemas de acesso pela cidade e a 
comunicá-los à câmara municipal.

A polícia na cidade assegura que os cartões de 
estacionamento para pessoas com deficiência 
(Cartões Azuis) não são utilizados de forma 
abusiva ou incorreta.

Verificou-se um investimento significativo para 
tornar as instalações desportivas acessíveis 
em toda a cidade. Outras características de 
acessibilidade incluem um jardim sensorial 
com um sistema de orientação para ajudar os 
utilizadores de bengala a percorrê-lo.

«Vigo Vertical»

A cidade é caracterizada por grandes declives, 
o que constitui um verdadeiro desafio  
à acessibilidade. 

As soluções de acessibilidade padrão não 
funcionam por causa dos desníveis.

O projeto «Vigo Vertical» deu origem a diversas 
iniciativas para ligar as áreas divididas pelos 
declives. Em 2016, foi instalado o primeiro 
elevador urbano, e estão agora a ser 
introduzidos mais três. Estradas concêntricas 
a diferentes níveis estão agora ligadas por 
elevadores, o que permite às pessoas com 
deficiência e aos idosos deslocarem-se de 
forma independente entre os níveis. Este 
desenvolvimento reduziu as diferenças de 
altura entre as áreas entre 10 e 20 metros.

«A escada rolante permite-me subir da área comercial da baixa da cidade até à 
minha casa.»

Elvira Ferreiro, idosa, mãe e cuidadora de uma pessoa com deficiência grave

Elevador que liga a Rua Marqués de Valterra à 
Rua Torrecedeirat

Escada rolante na Rua da Segunda República que 
liga a Puerta del Sol ao Monte del Castro
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«A redução dos lancis ajuda a evitar tropeçar. Utilizo o elevador das Camellias para 
me deslocar e as escalas rolantes da Puerta del Sol para transportar as coisas do dia 
a dia.»

Eduardo Lema, pessoa com dificuldades de mobilidade que trabalha como cuidadora num centro para pessoas 
com deficiência

Elevador que liga a Rua Pizarro à Plaza Peatonal e ao parque infantil na área de San Roque 

A cidade trabalha com especialistas em 
acessibilidade e, em especial, com o conselho 
municipal para representar as organizações de 
deficientes na cidade e solucionar a acessibilidade 
em Vigo.

É organizada uma «Semana da Mobilidade» 
anualmente em colaboração com as organizações 
de pessoas com deficiência e de ciclismo para 
demonstrar a importância de uma conceção 
universal na criação de uma cidade para todos.

Planos futuros

O programa «Vigo Vertical», baseado nos princípios 
do design universal, irá continuar a trabalhar para 
uma cidade acessível, acolhedora e descontraída 
para todos.

A formação existente em design universal, tendo 
como destinatários técnicos ao serviço da cidade 
e designers contratados pela cidade, é uma 
peça fundamental do plano. Os especialistas em 
acessibilidade também participam em todas as 
reuniões de planeamento.

Também é planeado mais trabalho de melhoria 
para garantir que os peões têm sempre prioridade. 
Isto inclui uma ciclovia, que percorrerá a cidade, 
para separar os ciclistas dos peões.
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Kaposvár recebeu uma Menção Honrosa pelo seu esforço continuado 
na melhoria da acessibilidade.

Kaposvár tem uma população de 62 446 
habitantes e data de 5000 a.C. A cidade é 
dividida pelo Kapos, um rio com colinas em 
ambas as margens. Isto representa um desafio 
para a acessibilidade. Kaposvár tem vindo a 
melhorar a acessibilidade no meio edificado há 
mais de 28 anos.

«Acreditamos uns nos outros»

O compromisso da cidade para com a 
acessibilidade é definido no seu programa de 
política urbana, «Acreditamos uns nos outros» 
(2014-2019). A abordagem reconhece que uma 
cidade acessível é boa para todos.

Desde 2013 que a cidade tem um plano de 
igualdade de oportunidades que é atualizado 
regularmente. Também tem um fórum de 
igualdade de oportunidades no plano local 
envolvendo uma série de organizações de pessoas 
portadoras de deficiência. Adicionalmente, o 
município tem um responsável pela igualdade  
de oportunidades.

Trabalho em parceria

A parceria municipal abrange uma série de 
tópicos, incluindo o desporto, o transporte e 
os serviços públicos. Todos são abordados 
através de trabalho conjunto entre as pessoas 
com deficiência e os especialistas da cidade.

Novas soluções decorrem da troca de ideias 
e de boas práticas, como semáforos ativados 
pela voz.

Informação em braile em utilização em edifícios públicos 

Kaposvár
Hungria

Menção 
Honrosa
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Em 2017, a cidade e organizações que 
representam as pessoas com dificuldades de 
aprendizagem concordaram em tornar todos 
os eventos estatais e culturais acessíveis para 
todos. Isto incluía providenciar interpretação 
em linguagem gestual e material de fácil 
leitura impresso.

Remoção de barreiras

A cidade está a corrigir as barreiras à acessibilidade 
em todas as áreas da vida municipal. Em 2010, 
atingiu o seu objetivo de tornar o centro da  
cidade acessível.

As estações rodoviárias e ferroviárias são agora 
acessíveis e uma frota de 40 autocarros de 
piso rebaixado foi equipada com sistemas de 
informação sonora e visual para o passageiro. 
As passadeiras de peões não têm barreiras 
e os cruzamentos rodoviários apresentam  
informação audível.

O sítio Web da cidade e o sítio Web da empresa de 
autocarros local, incluindo a função de planeador 
de viagens, são agora mais acessíveis.

Foram desenhados novos sinais para a rua 
com a contribuição de pessoas com deficiência 
visual. Existem também programas a decorrer 
para aumentar o número de cirurgias médicas 
acessíveis e escolas (com ensino integrado  
como norma).

Oitenta por cento das instalações artísticas e 
culturais da cidade são acessíveis, incluindo 
espaços desportivos e culturais novos totalmente 
acessíveis. Os edifícios públicos incluem agora 
orientação tátil e informação em braile. Em 2018, 
todas as publicações de turismo incluíam versões 
de fácil leitura.

Os futuros planos incluem o desenvolvimento 
de um centro de transporte que integrará o 
comboio e autocarros locais e intercidades num  
ponto acessível.

 

«Nos anos mais recentes, Kaposvár tem prestado especial atenção em facultar igual 
acesso aos serviços públicos para os habitantes e turistas indiferenciadamente.» 

J. Hosszú, Somogy, Associação dos Cegos e Amblíopes
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«Ao caminhar por Kaposvár, temos o prazer de ver grande parte dos problemas de 
acessibilidade resolvida. Os novos autocarros de piso rebaixado facilitam a vida dos 
utilizadores de cadeira de rodas, dos pais com carrinhos de crianças e dos idosos 
com mobilidade reduzida. Melhoria significativa no transporte local: entrar e sair do 
autocarro já não é um problema.»

Józsefné Szabó, Associação de OAP para Toponár

Promoção da sensibilização  
para a deficiência

Além de todas as melhorias físicas e estruturais 
para a acessibilidade, a cidade deu prioridade 
a garantir que os funcionários em todas as 
áreas do serviço público têm formação para 
compreender as necessidades de pessoas  
com deficiência.

Isto inclui preparar reuniões entre funcionários 
do setor público (incluindo condutores de 
autocarros) e pessoas com deficiência para 
discutirem as suas necessidades e prioridades 
e identificar possíveis melhorias.

Nada sobre nós sem nós próprios

Kaposvár tem uma política para assegurar que 
não são tomadas decisões que afetem pessoas 
com deficiência sem o seu envolvimento.

Durante o desenvolvimento das medidas 
de acessibilidade, a cidade inclui sempre 
representantes de organizações de pessoas com 
deficiência e um engenheiro em reabilitação.

«A cidade torna-se mais acessível ano após ano. Estamos satisfeitos com os 
serviços da empresa de transportes local porque disponibiliza equipamento visual e 
informação escrita.»

I. Szalkai, Somogy, Associação de Surdos e Deficientes Auditivos
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Para assinalar o Ano Europeu do Património Cultural 2018, Viborg 
recebeu o prémio na categoria especial deste ano para cidades que 
fazem um esforço excecional para garantir que o seu património 
cultural se encontra acessível para todos.

Viborg tem 50 200 habitantes. Trata-se de 
uma das cidades mais antigas da Dinamarca, 
localizada nas encostas acima dos dois lagos 
com uma rede medieval de ruas e ruelas 
caracterizadas por caminhos íngremes e 
pavimento empedrado. 

Trabalho em parceria

Desde 2010, a cidade trabalha com quatro 
organizações dinamarquesas para desenvolver 
medidas físicas inovadoras e medidas de 
comunicação para melhorar a acessibilidade e 
superar desafios históricos e topográficos. 

Manter a autenticidade cultural

Fundamental para a abordagem à acessibilidade 
de Viborg foram as suas soluções discretas que 
melhoram o acesso, ao mesmo tempo que 
mantêm a sua autenticidade cultural.

Por exemplo, a cidade utiliza materiais 
característicos de Viborg, como o granito, 
quando adiciona novos pavimentos, faixas-
guia e rampas. Adicionalmente, os novos sinais 
e modelos da cidade são feitos de latão (uma 
liga de cobre-zinco) que já é utilizado para 
elementos como bancos e caixotes.

Viborg
Dinamarca
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«Enquanto utilizadores, temos sido uma parte ativa na génese deste projeto, o que 
nos dá uma grande satisfação.

Congratulamo-nos por a acessibilidade ter sido considerada numa perspetiva mais 
ampla do que os meros aspetos físicos.

O processo foi positivo. As nossas propostas foram adaptadas e desenvolvidas, o que 
nos valoriza muito. Temos a certeza de que outras pessoas também vão beneficiar 
disto.» 

Grupo de Trabalho, Cidade da Acessibilidade

Várias praças públicas, jardins e ruas foram 
transformados com pavimentos nivelados, 
rampas e faixas-guia. Foi criada uma nova 
praça na cidade totalmente acessível a partir 
de um antigo parque de estacionamento. As 
autoridades da cidade instalaram pontos de 
descanso nas ruelas mais íngremes.

A cidade orgulha-se das suas soluções simples, 
intemporais e lógicas.

Introdução de  
tecnologia moderna 

A aplicação Spot Viborg guia os visitantes 
através de três itinerários acessíveis na cidade 
histórica utilizando rastreamento GPS, ajudas 
visuais e sonoras.

Inclui informação sobre instalações, como 
casas de banho e parques de estacionamento 
acessíveis. Os visitantes também podem 
selecionar uma atração específica da cidade e 
seguir a sua própria rota para lá chegar. 

Acesso ao Skovgaard Museum Garden  
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Envolvimento e especialização 
de intervenientes 

A cidade contou com uma vasta gama de 
especialização. Isto incluiu o estabelecimento de 
um painel de conhecimento de representantes 
de organizações de pessoas com deficiência 
dinamarquesas e outras organizações com 
especialistas em acessibilidade.

Viborg também estabeleceu um grupo de 
trabalho local de representantes de pessoas 
com deficiência, incluindo membros, por 
exemplo, do gabinete de turismo da cidade e 
de associações comerciais.

Políticas holísticas 

Um Conselho para a Deficiência faculta 
aconselhamento contínuo sobre políticas para 
a cidade e assegura que as necessidades das 
pessoas com deficiência são satisfeitas.

As discussões são divididas entre «a cidade 
da acessibilidade» e a «acessibilidade natural» 
e envolvem o Conselho para a Deficiência 
e o Município. Reúnem-se várias vezes 
por ano, enquanto conselho consultivo, e 
estão envolvidos em todos os projetos de  
construção pública.

Sinais inseridos no património cultural da cidade 
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O Latin Garden e a Catedral a partir de uma 
rua de peões

Nytorv foi transformado numa praça da cidade 
flexível e totalmente acessível a partir de um parque 
de estacionamento

A visão para Viborg é a de que todas as pessoas 
devem poder viver uma vida plena e ativa com 
acesso a experiências culturais, naturais e  
de lazer.

O trabalho de melhoria começou em 2009, 
quando a cidade adotou uma política de 
deficiência elaborada com a consulta de 
pessoas com deficiência, pessoas idosas e 
outras organizações que tinham interesse no 
desenvolvimento da cidade.

A política de deficiência estende-se a todos os 
níveis de gestão e políticos. Define os valores, 
medidas e prioridades que sustentam o 
empenho da cidade. Também inclui uma lista 
de verificação para espaços e edifícios públicos.

Benefícios alargados

Viborg tem podido introduzir novos eventos 
culturais, como mercados de rua, cafés e 
concertos na rua como resultado das melhorias 
de acessibilidade.

Planos futuros

O próximo ponto da agenda é a nova atração 
cultural à volta da catedral que vai ligar 
todas as principais características da cidade, 
alargando ainda mais a rede acessível.
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Monteverde recebeu o prémio na categoria especial deste ano para 
cidades que fazem um esforço excecional para garantir que o seu 
património cultural se encontra acessível para todos. Este prémio 
marca o Ano Europeu do Património Cultural 2018.

Monteverde é uma povoação medieval localizada 
numa colina com uma população de apenas 771 
pessoas. Situa-se no vale superior de Ofanto  
em Campania.

O centro da cidade é caracterizado por ruelas 
estreitas, construídas em pedra local, que ligam 
edifícios residenciais e religiosos. É dominada por 
um castelo, fundado pelos Lombardos.

O Conselho de Monteverde acredita que a 
sobrevivência económica desta pequena cidade 
depende da expansão de oportunidades turísticas 
que satisfaçam as necessidades do maior número 
possível de pessoas.

Celebrar a diferença

Em 2006, o conselho respondeu a pedidos de 
associações locais de pessoas com deficiência 
para organizar um encontro de «pessoas com 
necessidades especiais».

A resposta esmagadora conduziu ao evento anual 
«Cidade Acessível», que atrai agora pessoas com 
deficiência de toda a Itália e inclui uma vasta gama 
de atividades, música e exposições visuais.

O objetivo do evento é demonstrar de que forma 
a remoção de barreiras à acessibilidade e à 
participação pode revelar os enormes talentos e 
capacidades de pessoas com deficiência.

Monteverde
Itália

Monteverde na sua localização montanhosa
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«Sendo já uma bela aldeia, repleta de história e de beleza, Monteverde é uma pequena 
comunidade que foi escolhida para se abrir ao mundo, votando para a aceitação e 
acessibilidade. Trata-se de uma semente preciosa: uma semente de esperança no 
futuro e para o Renascimento do Sul.»

Flavio Pagano, escritor e jornalista

«Para um grupo como os The Wheelchair Thieves, sempre “na estrada”, chegar a 
Monteverde foi uma experiência única, porque em Monteverde ser-se bem-vindo 
não é uma palavra, mas uma forma de ser e pensar. Monteverde é um enorme e 
imenso abraço para o mundo.»

Paolo Falessi, guitarrista e fundador dos The Wheelchair Thieves (banda de rock cujos membros são todos 
portadores de deficiência)

«Uma Cidade Acessível» 

Em 2014, o conselho idealizou um projeto 
de infraestrutura, recorrendo a Fundos de 
Desenvolvimento Regional Europeus, com 
o objetivo de tornar Monteverde e os seus 
recursos de turismo universalmente acessíveis e 
desfrutáveis. O projeto centra-se no património 
cultural, histórico e religioso da zona, assim como 
nos serviços públicos e nas necessidades humanas.

O projeto está a ser implementado pelo conselho 
com total apoio da população local. Muitas escolas 
e organizações de pessoas com deficiência 
também têm estado envolvidas no planeamento 
e na consultoria no projeto. Tudo é feito com o 
acordo e a aprovação de pessoas com deficiência 
e organizações representativas.

O trabalho no projeto começou em 2016 e deve 
terminar em 2019. As prioridades incluem a 
remoção de todas as barreiras arquitetónicas para 
a acessibilidade à volta da cidade e para os seus 
locais de património cultural.

Para já, o percurso estende-se ao longo de 4,5 
quilómetros pelas ruas medievais e vai até  
ao castelo.

Percursos com guia tátil pelo centro histórico 
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Percurso acessível pelo campo

«Saúdo e agradeço à administração de Monteverde pela sua coragem, paciência e 
visão do futuro acessível que imaginou para a sua pequena comunidade. Esta bela 
aldeia já é vencedora pela escolha que fez. É desnecessário lembrar que estamos 
a falar de um negócio, para o turismo acessível, de cerca de 160 mil milhões de 
euros com uma forte tendência ascendente. Por isso, o investimento realizado por 
Monteverde terá de ser agora reforçado pelo enfoque na qualidade dos serviços de 
receção, e nas infraestruturas necessárias para chegar a este lugar magnífico.»

Mario Barbuto, Presidente Nacional da União Italiana de Cegos e Pessoas com Deficiências Visuais

Ao longo da estrada, há faixas-guia e mapas, 
juntamente com guias em linguagem gestual 
italiana e áudio, para ajudar cegos ou com 
deficiências auditivas. Serão disponibilizadas 
cadeiras de rodas elétricas para visitantes que 
não consigam caminhar pelo percurso.

A estrada estende-se para leste e oeste, onde se 
liga a um caminho religioso para uma pequena 
igreja através de uma Via Crucis («Caminho da 
Cruz») com estações para cegos. Existem 8 000 
pontos de informação na cidade que utilizam 
fibra ótica e tecnologia sem fios para comunicar.

Foi também construído alojamento 
especializado. Desta forma, existem 34 quartos 
acessíveis, instalações para refeições e de  
lazer adicionais.

A qualidade e a utilidade do trabalho de 
melhoria são monitorizadas e avaliadas por uma 
comissão de representantes de organizações de 
deficientes e outras instituições. 

Um dos eventos anuais «Cidade Acessível»
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«Durante muitos anos, a nossa escola e a pequena cidade de Monteverde construíram 
uma relação estreita que beneficiou ambas as partes: a escola recebeu e ensinou 
alunos com diversas deficiências. Monteverde ofereceu aos nossos alunos, e a 
muitas outras pessoas com deficiência, a oportunidade de aprender a viver feliz e 
com independência e liberdade.

Ano após ano, aprendemos juntos, através da educação, a combinar os nossos 
pontos fortes para criar um local que seja acessível para pessoas com deficiência 
na Europa. Hoje, Monteverde, em parte graças aos nossos esforços, representa uma 
esperança para um mundo melhor.»

Prof. Gerardo Vespucci, Diretor do Istituto Superiore A.M. MAFFUCCI

Acessibilidade «virtual»

O conselho contratou o Departamento de Ciência 
Informática da Universidade de Salerno para criar 
sistemas inovadores que tornem as zonas que 
são impossíveis de tornar fisicamente acessíveis, 
virtualmente acessíveis para todos através da 
realidade virtual.

Adicionalmente, está a ser desenvolvido um 
arquivo de imagens e vídeos de 360 graus 
para mostrar a todos a história da cidade e das  
suas gentes.

Criar um novo  
modelo de gestão

Monteverde está a alargar a sua filosofia 
inclusiva ainda mais, através de um acordo 
com uma organização cooperativa italiana, 
para desenvolver um novo modelo de 
gestão empresarial centrado em pessoas  
com deficiência.
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Participação no 
Prémio Cidade 
Acessível 2020
O Prémio Cidade Acessível é organizado pela Comissão Europeia 
juntamente com o Fórum Europeu da Deficiência. Insta as cidades 
a partilhar as suas experiências e a melhorar a acessibilidade 
para benefício de todos. 

Gostaria de ver os projetos da sua cidade apresentados no próximo folheto do Prémio Cidade Acessível? 
Quer partilhar as suas experiências e ações com outras cidades?

Participe no Prémio Cidade 
Acessível 2020! 

A décima edição do Prémio será lançada na 
primavera de 2019 (data a ser confirmada). 
As candidaturas podem ser feitas através do 
preenchimento e da apresentação do formulário 
de candidatura em linha até à data limite. 

Encontre mais informações em: 
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=pt

Participar no Prémio Cidade Acessível não é apenas 
uma oportunidade de ganhar reconhecimento, 
também é uma oportunidade ímpar de analisar a 
situação atual na sua cidade para fins de auditoria 
interna e de avaliação do progresso alcançado. 
Estudar as questões do formulário de candidatura 
é uma excelente forma de analisar as suas políticas 
de acessibilidade e identificar os seus pontos fortes 
e fracos.

A partir da décima edição do Prémio Cidade 
Acessível, os vencedores irão receber um  
prémio financeiro!
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Quem pode concorrer?
O candidato tem de ser uma autoridade 
governamental de uma cidade com mais de 
50 000 habitantes de um Estado-Membro da 
UE. Em Estados-Membros com menos de duas 
cidades, conforme referido, as áreas urbanas 
compostas por duas ou mais cidades também 
podem participar caso a sua população combinada 
ultrapasse os 50 000 habitantes. Como o Prémio 
Cidade Acessível não pode ser atribuído à mesma 
cidade em dois anos consecutivos, a cidade 
vencedora em 2019 não é convidada a voltar a 
participar em 2020. Todas as outras cidades, 
incluindo as que obtiveram o segundo e terceiro 
prémios e as cidades a quem foram atribuídas 
menções honrosas, são incentivadas a voltar  
a participar. 

Como legado do Ano Europeu do Património 
Cultural 2018, poderá existir uma menção honrosa 
anual para cidades que tenham tornado o seu 
património cultural acessível para todos. 

Para ajudar na participação do concurso, 
encontram-se disponíveis a nota de orientação e as 
regras de participação em todas as línguas oficiais 
da UE no sítio Web do Prémio Cidade Acessível:  
ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pt

Processo de seleção
O júri analisará as medidas tomadas e previstas 
nas seguintes áreas: 

 ■ ambiente urbanizado e espaços públicos; 

 ■ transportes e infraestruturas conexas; 

 ■ informação e comunicação, incluindo novas 
tecnologias (TIC);

 ■ instalações públicas e serviços. 

O júri avaliará as candidaturas tendo em conta os 
seguintes seis critérios: 

 ■ âmbito das ações; 

 ■ propriedade, nível de compromisso; 

 ■ impacto;

 ■ qualidade e sustentabilidade dos resultados; 

 ■ envolvimento das pessoas com deficiência e 
parceiros relevantes;

 ■ inovação social.

O processo de seleção é dividido em duas fases: pré-
seleção nacional e seleção final ao nível europeu. O  
Júri Nacional em cada país seleciona um máximo 
de três cidades entre as candidaturas nacionais, 
utilizando um critério de avaliação facultado pela 
Comissão Europeia. Estes candidatos nacionais 
avançam para uma segunda fase do concurso e 
são avaliados pelo Júri Europeu. 

O vencedor do Prémio Cidade Acessível 2020 será 
anunciado no final de novembro de 2019. A 
cerimónia faz parte da edição anual da Conferência 
do Dia Europeu das Pessoas com Deficiência  
em Bruxelas.

Secretariado do Prémio  
Cidade Acessível
O Secretariado do Prémio Cidade Acessível 
pode prestar-lhe apoio na preparação da sua 
candidatura. Caso necessite de alguma informação 
adicional, contacte:
secretariat@accesscityaward.eu
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Contactar a UE

Pessoalmente

Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o 
endereço do centro mais próximo em:  
europa.eu/european-union/contact_pt

Telefone ou correio eletrónico

Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia.  
Pode contactar este serviço:
— pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas),
— pelo telefone fixo: +32 22999696, ou 
— por correio eletrónico, na página: europa.eu/european-union/contact_pt

Encontrar informações sobre a UE

Em linha

Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: 
europa.eu/european-union/index_pt

Publicações da UE

As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas no 
seguinte endereço:  
publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter exemplares múltiplos de publicações 
gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um centro de informação local  
(ver europa.eu/european-union/contact_pt).

Legislação da UE e documentos conexos

Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em todas 
as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em: eur-lex.europa.eu

Dados abertos da UE

O Portal de Dados Abertos da União Europeia (data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso 
a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser utilizados e reutilizados gratuitamente para fins 
comerciais e não comerciais.

https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://publications.europa.eu/pt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pt
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pt/home


Social Europe

EU_Social

O Prémio Cidade Acessível anual reconhece o esforço das cidades europeias para se tornarem mais 
acessíveis para pessoas com deficiência e idosos. Esta brochura celebra as conquistas dos vencedores de 
2019 e dos segundos classificados e as menções honrosas — Breda (Holanda), Evreux (França), Gdynia 
(Polónia), Vigo (Espanha), Kaposvár (Hungria). O Prémio destaca os passos concretos que cada cidade 
deu para melhorar a sua acessibilidade. Essas medidas incluem a acessibilidade do metro e do elétrico, 
aplicações de navegação, «zonas ecológicas» com trânsito limitado e ações de sensibilização. Como parte 
do Ano Europeu do Património Cultural, Viborg (Dinamarca) e Monteverde (Itália) foram distinguidas como 
vencedores especiais por tornarem o seu património cultural acessível para todos.

Pode descarregar as nossas publicações ou subscrevê-las gratuitamente em ec.europa.eu/social/
publications
ec.europa.eu/social/publications

Se pretender obter atualizações regulares sobre a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais 
e da Inclusão, inscreva-se para receber gratuitamente a newsletter Europa Social em
ec.europa.eu/social/e-newsletter
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