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Prefácio
As cidades que
participaram na 7.ª
edição do conceituado
Prémio Access City
demonstraram todas
um alto nível de
empenho em melhorar
a acessibilidade em
todos os aspetos da vida
urbana para cidadãos
portadores de deficiência
e idosos.
A Comissão Europeia
está empenhada em
garantir a igualdade de oportunidades
para as pessoas portadoras de deficiência
e trabalha no sentido de construir uma
Europa mais social e inclusiva para todos. A
política de acessibilidade desempenha um
papel crucial na eliminação das barreiras
que as pessoas com deficiência continuam
a ter de enfrentar na sua vida quotidiana.
A acessibilidade prevalece quando existe a
vontade política de a concretizar e quando
aos responsáveis pela elaboração de políticas
se envolvem ativamente no diálogo com
especialistas, pessoas com deficiência,
empresas e fornecedores de serviços. Por
tudo isto, gostaria de felicitar todas as
cidades da UE que participaram no Prémio
Access City 2017 por mostrarem o caminho
para tornar a vida mais acessível.
Esta publicação é uma ocasião propícia
para partilhar o bom trabalho e as práticas
inovadoras desenvolvidas pelas cidades
participantes. As suas iniciativas colocam à

disposição dos responsáveis por elaboração
de políticas um vasto leque de ideias, bem
como projetos com caráter prático, que
permitirão fazer das nossas cidades da
UE lugares onde a população crescente de
pessoas com deficiência e idosos poderá
viver melhor. Em última instância, a melhoria
da acessibilidade nas cidades beneficia toda
a população.
Os esforços envidados por estas cidades tão
diferentes são verdadeiramente inspiradores
e espero que possam servir de orientação e
encorajamento a todas as cidades da Europa.
Sejam quais forem as dificuldades que a
vossa cidade enfrenta, existe sempre um
caminho viável que conduz à acessibilidade.

Marianne Thyssen
Comissária para o Emprego,
Assuntos Sociais, Competências
e Mobilidade Laboral
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Prémio Access●City 2017
Quem somos?
Somos a Comissão Europeia
e o Fórum Europeu da Deficiência

O que é o Prémio Access City?
O Prémio Access City é um prémio muito importante.
É atribuído às cidades da Europa que tornam mais fácil a
vida de todas as pessoas que nelas vivem.
Algumas cidades estão a trabalhar intensivamente para
que seja mais fácil a vida das pessoas mais idosas e das
pessoas com deficiência.
O Prémio Access City destina-se a cidades que se
esforçam por que as pessoas com deficiência ou idosas
tenham um acesso mais fácil aos edifícios, jardins,
transportes e muitas outras zonas públicas.
Com um bom planeamento das cidades, também as
informações, a internet, os telefones e outras formas de
comunicar podem ser mais fáceis de utilizar.
O Prémio Access City é uma oportunidade para as cidades:
• Mostrarem o que estão a fazer para que seja mais fácil
viver nelas
• Pensarem no que podem fazer para melhorar a vida
das pessoas

Porque é que o Prémio Access City é importante?
Há cada vez mais pessoas de idade e pessoas com
deficiência na Europa.
A vida nas cidades pode ser difícil para estas pessoas.
Por exemplo, pode ser difícil usar os transportes, fazer
compras e usar os serviços públicos.
É muito importante fazer com que viver nas cidades seja
fácil para todos!
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Chester,
Reino Unido

Vencedora

A cidade vencedora do Prémio Access City
2017 é a cidade de Chester.
Situada no noroeste do Reino Unido, Chester
é a maior e mais povoada cidade da região
de Cheshire West and Chester. Tem uma
população de 329 000 habitantes, dos quais
cerca de 18% são portadores de deficiência e
21% têm mais de 65 anos.

Chester é uma cidade histórica, famosa pelas
suas muralhas de 3,2 km, que constituem o
circuito mais completo de muralhas romanas,
saxónicas e medievais do Reino Unido. É
também famosa pelas Rows, uma série de
galerias cobertas de acesso a lojas, únicas
no mundo, situadas no primeiro andar dos
prédios que ficam nas quatro ruas principais
da cidade.
Chester foi muito além dos requisitos legais
mínimos de acessibilidade para garantir que
a cidade pode ser desfrutada pelo maior
número de pessoas possível.

“

A melhoria da acessibilidade
traz não só a tranquilidade e
o apoio necessários a todos os
que lutam com problemas de
acessibilidade, como também
benefícios económicos e sociais
duradouros para a cidade, pelo que
a acessibilidade continuará a estar
no centro de tudo o que fazemos.

Acesso às Muralhas da Cidade

“

Angela Claydon
Presidente da Câmara de Chester
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Turista americana portadora de deficiência em visita à Expo 2015

A história ao alcance de todos
Como se trata de um Monumento Antigo,
o acesso às muralhas da cidade teve
de ser tratado com o máximo cuidado
e sensibilidade. Ao longo de vários
anos, foram sendo construídas rampas
e acessos nivelados, existindo agora
acessos em 11 locais. Nos pontos onde
não foi possível o acesso completo por
questões de preservação do património,
melhorou-se, ainda assim, ao máximo o
acesso para as pessoas com mobilidade
condicionada e portadoras de deficiência
visual. Os melhoramentos feitos incluíram
pavimentação tátil e mais corrimões.

“

Agora, com as novas
unidades Changing Places,
podemos passar um dia
inteiro no centro da cidade
de Chester. Sem estes
equipamentos, teríamos
de regressar a casa ou ir
ao centro de dia para usar
as casas de banho. Estes
equipamentos incentivam
também pessoas de outras
regiões a visitar a cidade.

“

Jan Hutcheson
Portadora de deficiência física e
cognitiva

Todas as secções das Rows foram tornadas
acessíveis através de uma combinação
de rampas, vias de acesso nivelado, um
elevador e uma escada rolante. Os locais de
acesso estão devidamente sinalizados em
painéis por toda a cidade e no folheto de
acesso ao centro da cidade.
Para permitir que as pessoas com deficiência
desfrutem da cidade durante mais tempo,
foram disponibilizadas quatro unidades
Changing Places. Trata-se de casas de banho
públicas acessíveis, maiores do que as
habituais, que incluem equipamentos como,
por exemplo, elevadores de transferência,
uma cama de altura ajustável para mudança
de roupa, lavatório e duche.

Acesso às lojas do
primeiro piso das Rows

“

“

Correu tudo tão bem. Foram todos tão prestáveis. Foi tão fácil obter informações. A
minha filha encontrou tudo o que precisávamos de saber na internet e foi por isso que
decidimos visitar a cidade.
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Circular pela cidade

Participar na vida da cidade

Além de os 129 autocarros de transporte
público existentes na cidade serem todos
totalmente acessíveis, Chester disponibiliza
um sistema em que pode ser pedido por
telefone um veículo com capacidade para
oito cadeiras de rodas, que proporciona um
transporte porta a porta a todos aqueles que
não podem utilizar os serviços de transporte
habituais. Todos os autocarros que servem
os parques de estacionamento fora da
cidade estão também preparados em termos
de acessibilidade.

Quase todos os edifícios municipais de
Chester foram adaptados de forma a serem
acessíveis e todas as instalações e serviços
públicos novos foram projetados de raiz a
pensar na acessibilidade.

A política seguida pelo município exige que
os 192 táxis licenciados tenham capacidade
para transportar cadeiras de rodas e
incluam funcionalidades suplementares,
como emissores para recetores auriculares
e barras de apoio de cor contrastante.
É possível apanhar um táxi numa das
20 praças de táxis, na rua ou através de
premarcação.
Para ajudar as pessoas com deficiência a
deslocar-se às diferentes lojas, a cidade
disponibiliza um grande número de lugares
de estacionamento para deficientes e um
sistema Shopmobility que permite que os
idosos e as pessoas com deficiência possam
alugar uma cadeira de rodas ou uma scooter
de mobilidade e, assim, terem um acesso
mais fácil às zonas comerciais. Este sistema
está disponível sete dias por semana e
disponibiliza igualmente os chamados “Ability
Angels”, acompanhantes que ajudam as
pessoas nas suas compras.

Nesta situação, estão o centro de
atendimento do Fórum e 12 bibliotecas da
cidade que estão equipadas com quiosques
vídeo iConnect para que as pessoas possam
falar cara a cara com os técnicos de
atendimento municipal. Estão disponíveis
intérpretes de língua gestual britânica a
pedido, podendo ser disponibilizado material
impresso em letra grande, em Braille ou em
formato áudio.

Informações acessíveis
O site da cidade está em conformidade com
as diretrizes de acessibilidade internacionais
e está próximo de cumprir o objetivo da
norma “Duplo A”, como mínimo.
As informações da Câmara Municipal estão
todas disponíveis em formatos alternativos.
O Diretório de Serviços Online da oferta local
disponibiliza um vasto leque de informações,
nomeadamente dados sobre acessibilidade,
transportes públicos e estacionamento.
Desde 2011, a DisabledGo (uma organização
de referência dirigida por e para pessoas
com deficiência, e que faz levantamentos
de acessibilidade) foi contratada pela cidade
para produzir e manter informações online
sobre a acessibilidade de mais de 1000
espaços.
A galardoada aplicação regional iTravelSmart
disponibiliza informações de viagem
atualizadas, mapas interativos e horários de
transportes. A aplicação ajuda as pessoas,
portadoras ou não de deficiência, a encontrar
oportunidades de trabalho e a tornar as
deslocações mais acessíveis.

Serviço de estacionamento
e transporte acessível

“
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É importante que as pessoas com
deficiência e as organizações que
as representam disponham de
um mecanismo que lhes permita
fazerem-se ouvir na conceção e
execução de projetos, serviços
e equipamentos públicos. O
Corporate Disability Access
Forum trabalha com promotores e
arquitetos no sentido de garantir
que as necessidades das pessoas com
deficiência são tidas em consideração
e que, sempre que possível, são
excedidas as normas mínimas
exigidas.

“

Acesso a informações turísticas

Graham Garnett
Responsável pelas Questões de acessibilidade
Câmara Municipal de Cheshire West
and Chester

Acessibilidade no coração do
planeamento urbanístico
O “One City Plan” é uma estratégia a
15 anos, criada para orientar a futura
regeneração de Chester. Este plano coloca
a acessibilidade no topo da agenda. Um
funcionário responsável especificamente pela
acessibilidade trabalha em conjunto com a
câmara municipal e os parceiros do setor
privado em todos os aspetos relacionados
com a melhoria da acessibilidade e as
pessoas portadoras de deficiência, e
respetivas organizações, têm voz ativa em
todas as decisões, através do “Corporate
Disability Access Forum”. Este cargo existe
desde os anos 90.

“

Nos últimos anos, a minha incapacidade
agravou-se. O sistema Shopmobility
permite-me visitar o centro da cidade
de Chester três a quatro vezes por
semana para fazer as minhas compras e
encontrar-me com amigos. Recuperei
a minha independência e consigo
novamente interagir com outras pessoas.
Sem este sistema, sentir-me-ia muito
isolada. Até posso visitar as Muralhas
da Cidade e as Rows, coisa que pensei
nunca mais poder vir a fazer...
Evelyn Morris
Cliente do sistema Shopmobility

“

Exemplos de novos projetos inclusivos
são a Storyhouse, um novo centro cultural
em Chester, no qual estarão integrados
um teatro, um cinema, uma biblioteca e
zona de restauração inclusivos, tudo no
mesmo edifício e no coração da cidade. O
sistema Northgate, um importante projeto
de utilização mista, com infraestruturas
de comércio, lazer e culturais, vai incluir o
primeiro hotel da cidade com um quarto
equipado com calhas para equipamento
elevatório de transferência no teto, e uma
unidade Changing Places.

Esta abordagem inovadora da cidade,
empenhada em colocar as pessoas com
deficiência no centro do planeamento de
novos projetos, foi reconhecida pelo governo
britânico nos “Accessible Britain Challenge
Awards 2015”.
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Roterdão,
Países Baixos

Segundo
prémio

O segundo lugar do Prémio Access City 2017
vai para a cidade de Roterdão.

Criar espaços públicos livres de
barreiras

Roterdão é, em termos de dimensão, a
segunda cidade dos Países Baixos e o
principal porto marítimo, contando com uma
população de 610 000 habitantes, dos quais
cerca de 30 000 referem ser portadores de
deficiência.

As diretrizes aplicáveis aos espaços
exteriores foram elaboradas em 2014
com vista a melhorar a acessibilidade, na
sequência de diálogos conjuntos entre a
câmara municipal e as partes interessadas.
Estipulam diferenças de altura nunca
superiores a 2 cm nas vias pedonais,
irregularidades nunca superiores a 3 cm,
espaços livres com, no mínimo, 180 cm e,
pelo menos, um lugar de estacionamento
acessível por cada 200 lugares e a 50 m da
entrada principal dos edifícios públicos.

É uma cidade relativamente jovem que foi
quase totalmente reconstruída após a última
guerra. Roterdão considera-se uma cidade
“feita para e pelos seus habitantes”.

Também em 2014, a norma aplicável ao
traçado de estradas foi modificada de
modo a refletir requisitos de acessibilidade.
Sempre que são planeadas obras de grande
envergadura, são chamados a colaborar
especialistas em acessibilidade para garantir
que a proposta responde às necessidades e
anseios das pessoas com deficiência.
Todos os problemas de acesso podem
ser comunicados por telefone, Internet ou
utilizando a aplicação Better Outdoors. Ao
abrigo do programa de “reparações rápidas”,
a cidade compromete-se a resolver no prazo
de 24 horas reclamações urgentes que
afetem a acessibilidade.

Um casal invisual a caminhar
no Museumpark
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Às compras no mercado de Delfshaven

“

Estou sempre a usar
a aplicação “Better
Outdoors”! É fácil de
utilizar no telemóvel e a
verdade é que reparam
tudo muito rapidamente.

Hoek van Holland:
praia mais acessível
dos Países Baixos

Desde 2007, Roterdão dispõe da praia mais
acessível dos Países Baixos, com cadeiras
de rodas de praia e auxiliares de marcha
gratuitos, instalações sanitárias acessíveis e
uma passadeira apropriada para cadeiras de
rodas até ao nível máximo da maré cheia.
Em 2016, a cidade publicou um documento
onde delineia a sua visão para tudo o que diz
respeito a jogos, desporto, exercício e pontos
de encontro, na qual a acessibilidade e uma
sociedade inclusiva desempenham um papel
crucial.

Deslocações na cidade
Roterdão está servida de uma extensa rede
de transportes públicos. De acordo com a
legislação holandesa, até 2019, 80% das
paragens dos transportes públicos terão de
ser acessíveis a utilizadores de cadeiras de
rodas. Roterdão tinha já ultrapassado este
número em 2015. Em 2018, quase todas as
paragens serão acessíveis.

“

Nel
Cidadã sénior

As paragens dos transportes públicos
disponibilizam também informações áudio
para pessoas portadoras de deficiência
visual, bem como percursos áudio de locais
mais movimentados.
Existe também uma política de remoção
de bicicletas abandonadas, para manter os
passeios livres de obstáculos.
A nova estação ferroviária central,
inaugurada em 2015, foi projetada
e construída com a colaboração de
especialistas em acessibilidade.
Por toda a cidade, um serviço de autocarro
de proximidade, organizado por voluntários,
presta um serviço destinado a todas as
pessoas de idade igual ou superior a 55 anos,
promovendo assim a participação da terceira
idade na sociedade civil. Pretende-se que
em 2017 todos os autocarros disponham de
acesso para cadeiras de rodas.
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“

A forma como o programa
de transporte a pedido
está a ser concebido está
estreitamente relacionada
com as pessoas que o vão
utilizar. Somos consultados
sobre a nossa experiência,
aquilo de que necessitamos
e o que desejamos. O
importante somos nós e
sentimos isso em tudo o
que é feito.

Modificações dentro de casa, apoio domiciliário e
muitas outras soluções disponíveis ao abrigo da
legislação de apoio municipal

“

Leah
Mãe de um utilizador do
programa de transporte a pedido

Além disso, os cidadãos que não conseguem
usar os transportes públicos podem recorrer
a um serviço de táxi a pedido, que utiliza
monovolumes com acessibilidade. Existem
atualmente cerca de 21 000 utilizadores
habituais.

Criar uma sociedade inclusiva
Para ajudar quem precisa de apoio, catorze
quiosques de informações e equipas de
cuidados de primeira linha explicam às
pessoas o tipo de apoio municipal a que têm
direito e ajudam-nas, nomeadamente, com
a disponibilização de scooters de mobilidade
ou a instalação de rampas à entrada das
portas.
Foi ainda feito um investimento considerável
para tornar as instalações de desporto e
lazer acessíveis a pessoas com deficiência,
quer como participantes, quer como
espetadores. Incluem-se aqui, instalações
preparadas para as pessoas portadoras
de deficiência visual poderem desfrutar de
um jogo de futebol (no clube de futebol de
Feynoord) e de ténis. Existe também um
parque infantil inclusivo no Museu Marítimo e
um percurso para scooters de mobilidade nos
Jardins Botânicos.

Informação para todos
Está a ser desenvolvido um novo site
orientado pela procura, em estreita
cooperação com os habitantes de Roterdão.
Prevê-se que fique pronto durante o ano de
2017. Para quem não tem acesso à internet,
nomeadamente muitas pessoas idosas,
estão também disponíveis informações e
apoio por telefone ou presencialmente, em
postos existentes na cidade e em quiosques
informativos.
Existem guias dos bairros em papel, com
sugestões práticas sobre questões, como
deslocações e alojamento, bem como
informações sobre atividades que estão a
decorrer na cidade. Estão a ser preparados
voluntários para ajudar a prestar todas as
informações necessárias sobre assistência,
cuidados e atividades.
Existem também consultores desportivos
municipais que fornecem informações sobre
opções de desporto, para que as pessoas
com deficiência possam participar em
atividades à sua escolha.
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“

“

Os espaços exteriores são
de e para todos.

Arja
Membro de F2. Awareness Wide Council

Pessoas com dificuldades cognitivas
trabalham na área do catering através
da Fundação Pameijer

Um compromisso para com a
cocriação
A cidade de Roterdão está seriamente
empenhada na implementação do conceito
de cocriação com os seus cidadãos, incluindo
os que são portadores de deficiência, nos
centros de decisão de planeamento e
desenvolvimento da cidade.
A acessibilidade (tanto física como social)
e a inclusividade estão no topo da agenda
política da cidade e estão integradas nas
políticas e na implementação, a todos os
níveis. Roterdão ouve os seus habitantes
através de diferentes

canais e de uma vasta rede de consultores
técnicos, mediante esquemas como, por
exemplo, o Wide Council e o Neighbourhood
Rules, que permitem fazer uma
determinação das prioridades a nível local.
A monitorização regular dos níveis de
satisfação revela que as pessoas com
deficiência e idosas se sentem cada vez mais
satisfeitas, quer com os melhoramentos ao
nível físico, quer com a forma como estão a
ser envolvidas na tomada de decisões.
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Jūrmala,
Letónia

O terceiro lugar do Prémio Access City 2017
foi atribuído à cidade de Jūrmala, na Letónia.
Jūrmala é a maior cidade termal da costa
dos Estados do Báltico, com 25 km de praias
de areia branca, extensos pinhais e uma
fronteira com o rio Lielupe.
Com uma população de cerca de 57 300
pessoas, Jūrmala lidera o movimento das
Cidades Saudáveis da OMS na Letónia,
oferecendo terapias, reabilitação social e
médica e ainda turismo.

Terceiro
prémio
Acessibilidade ao mar
O principal objetivo de Jūrmala é a
acessibilidade para todos. A cidade está
ligada às praias por uma linha de comboio
acessível ao longo de 850 m. Existem
vestiários acessíveis e acessos com rampas
nas praias mais populares.
Jūrmala adquiriu triciclos destinados a
serem utilizados por idosos e por pessoas
com dificuldades de equilíbrio. A cidade
disponibiliza ainda bicicletas tandem para
invisuais e ténis de mesa na praia com bolas
audíveis.
Existem também espreguiçadeiras e cadeiras
de rodas especiais para nadar no mar e, se
for necessário, estão disponíveis pessoas que
receberam formação especial para ajudar as
pessoas com deficiência a nadar.

Mobilidade para todos
Após extensas obras de reconstrução que
tiveram lugar em 2015, existem agora 10
estações de comboio em Jūrmala acessíveis
a utilizadores de cadeiras de rodas.
Os autocarros são também acessíveis,
com pisos rebaixados, rampas, números
de identificação de cor contrastante e
uma organização do interior e do espaço
concebida a pensar nos utilizadores de

Cadeira de rodas
especial para nadar

13

Quem não consegue utilizar os transportes
públicos, tem à disposição um serviço
de transporte porta a porta que inclui
assistência para ajudar quem dela necessita
a viajar sozinho ou acompanhado.
Existe também um subsídio para a
aquisição de combustível, que visa ajudar
financeiramente os condutores portadores
de deficiência proprietários de veículos
adaptados.

Atividades para
cidadãos idosos na praia

O piso tátil e os semáforos com
sinais audíveis instalados pela
câmara municipal fazem com
que o acesso de pessoas com
incapacidade visual seja muito
mais fácil. Os membros da
associação de invisuais, na sua
maioria idosos, podem agora
usufruir com mais frequência
das atividades que colocamos à
sua disposição e da companhia
dos seus amigos. Isto permitelhes ter uma vida mais
ativa e gratificante. Jūrmala
progrediu muito em termos
de acessibilidade durante os
últimos anos.
Boriss Zuševics
Presidente, delegação de Jūrmala da
Sociedade de Invisuais da Letónia

“

“

cadeiras de rodas e em quem viaja com
carrinhos de bebé. Os idosos e as pessoas
com deficiência podem utilizar os transporte
públicos gratuitamente.
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Tecnologia acessível
Jūrmala redesenhou o site da cidade de
forma a que passasse a ser acessível a
pessoas portadoras de deficiência visual.
Estas informações também podem ser
consultadas no Posto de Turismo e em todas
as bibliotecas da cidade.
Existe ainda uma aplicação que dá
informações sobre locais com acessibilidade
e destinos preparados para pessoas com
deficiência e com crianças pequenas.
O município financia ainda um projeto
que visa ajudar os mais idosos a utilizar
computadores, smartphones e tablets.

Promover a autonomia
Um dos principais objetivos da cidade
é dar apoio às pessoas com deficiência
para que encontrem trabalho e vivam de
forma autónoma. Um serviço de workshops
especializados disponibiliza ambientes de
trabalho acessíveis e ajuda as pessoas
a desenvolverem as suas competências
funcionais e sociais.

Está também disponível assistência
financeira para adaptar as habitações de
modo a que os utilizadores de cadeiras de
rodas possam ter uma vida autónoma, e um
serviço de assistência domiciliária presta
apoio em diversas funções, que incluem a
distribuição de refeições, medicamentos e
lenha, e a preparação de refeições.
Existe ainda, em Jūrmala, um vasto leque
de atividades desportivas e de outros tipos,
para crianças e adultos com deficiência, bem
como para cidadãos idosos.
Os programas financiados pela cidade que
visam promover a inclusão vão desde as
aulas de dança, até programas artísticos
para pessoas com incapacidade visual.

Ampliar os objetivos de
acessibilidade
Uma das principais finalidades do “Plano
para a Promoção da Saúde 2013-2020“ de
Jūrmala é desenvolver, apoiar e manter um
ambiente acessível e seguro na cidade.
Todos os requisitos e prioridades em
termos de acessibilidade foram acordados
entre o município e as organizações que
representam os cidadãos com deficiência
e os idosos. Foram chamados a colaborar
especialistas em acessibilidade, para verificar
se todas as funções com mais impacto, como
a inclinação das rampas, a largura das portas
e o acesso às casas de banho, estavam a ser
implementadas corretamente.
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Sinais com informações táteis
em Raina Priedes

Da agenda do desenvolvimento futuro do
Plano, constam a melhoria dos acessos
às escolas e outros estabelecimentos de
ensino, a melhoria do acesso às praias
através de passadiços, o acesso de cadeira
de rodas a todos os espaços públicos da
cidade, a utilização de equipamento que
permita o acesso a todos os serviços
da câmara municipal e sinais com
informações táteis em destinos culturais e
turísticos.

“

Graças ao apoio continuado da
câmara municipal de Jūrmala,
podemos concretizar projetos cujo
objetivo é fazer com que a nossa
cidade seja um lugar onde todos
se sintam incluídos. Em 2016,
com a ajuda de financiamentos
locais, inspecionámos e adaptámos
a estrada que vai desde os
arredores de Jūrmala até ao
centro da cidade. Foi impresso
um mapa com todos os locais
públicos e atrações turísticas que
são acessíveis a todos, incluindo
pessoas com deficiência, idosos e
famílias jovens com carrinhos de
bebé.
Regīna Simsone
Presidente da
Fundação “Jūrmala para as pessoas”

“

Em 2017, a cidade planeia realizar
uma auditoria para determinar o nível
de acessibilidade de cada cidadão em
Jūrmala e continuar a trabalhar com
pessoas com deficiência ou idosos com
vista a dar resposta às suas necessidades
em todos os aspetos da vida da cidade,
sem esquecer a abertura de mais
oportunidades de turismo acessível.

16

Lugo,

Espanha
Menção honrosa como Cidade Inteligente

Lugo remonta ao período romano e é a
cidade romana mais antiga da Galiza.
As Muralhas Romanas de Lugo são as únicas
no mundo que continuam intactas.
Foram declaradas Património Mundial no ano
2000.
A cidade antiga manteve o seu traçado
medieval, com ruas estreitas que são, na sua
maioria, pedonais.
Lugo tem uma população de 98 134
habitantes.

Comunicações modernas numa
cidade antiga
O site municipal da cidade de Lugo atingiu já
o nível de conformidade duplo “A” ao abrigo
das diretrizes da WAI (Web Accessibility
Initiative) e a cidade está empenhada em
assegurar que todo o conteúdo do seu site
venha a atingir o nível de conformidade triplo
“A”.

“

As funcionalidades disponíveis incluem
ReadSpeaker, que disponibiliza, com um
só clique, acesso a conversão de texto em
voz do conteúdo do site para pessoas com
incapacidade visual, sem que seja necessário
transferir qualquer software, e uma caixa
de correio que serve para as pessoas com
incapacidade auditiva participarem nas
consultas (se necessário, com um intérprete
de língua gestual).
Um guia de acessibilidade online da cidade,
com informações acerca de Lugo como
destino turístico acessível, está a receber
mais de 200 000 visitas anualmente.
Além disso, a cidade disponibiliza sinalética
turística e mapas acessíveis (incluindo placas
em Braille), bem como vídeos legendados
para quem tenha incapacidade auditiva.
Existe também um mapa próprio para
pessoas com incapacidade visual e, desde
2013, os principais monumentos históricos
da cidade estão representados em relevo e
escritos em Braille.

“

A cidade de Lugo, no noroeste de Espanha,
recebeu uma menção honrosa como “Cidade
Inteligente”.

A melhoria das acessibilidades na cidade de Lugo foi o resultado de 20 anos
de planos de atuação e projetos que só foram possíveis graças ao trabalho
conjunto das organizações de pessoas com deficiência e ao empenho dos
sucessivos governos locais desde 1996.
Fernanda Arrojo
Representante das pessoas com deficiência no Gabinete Municipal de Acessibilidade
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Acesso por elevador à
muralha romana

Para ajudar pessoas no espetro do autismo,
são também fornecidas informações com
pictogramas em piscinas, nos edifícios do
governo da província e no Museu Provincial.

Acesso a todas as áreas
Todos os edifícios públicos, escolas, centros
desportivos e serviços sociais são acessíveis.
Um recurso muito particular é a chamada
Casa “Inteligente” (Casa da Domótica), um
edifício de cinco pisos onde organizações
de apoio a pessoas com deficiência podem
alugar espaços.
Estão disponíveis intérpretes de língua
gestual e são concedidos subsídios para
ajudar as organizações de apoio a pessoas
com deficiência a desenvolver novas
atividades.

Circular em Lugo
Lugo é uma cidade onde é confortável
circular como peão, graças aos importantes
esforços feitos pela autarquia para melhorar
a acessibilidade das ruas, praças e espaços
públicos.
100% dos autocarros da cidade e das zonas
rurais limítrofes são acessíveis. Os idosos e
as pessoas com deficiência beneficiam de um
desconto de 50% nas tarifas.
As paragens de autocarro da cidade antiga
dispõem de sinais que fornecem informações
em tempo real, indicando quanto tempo falta
para o próximo autocarro.
A renovação da estação de caminho de ferro,
realizada em 2015, incluiu elevadores novos
e plataformas mais largas para melhorar
o acesso aos comboios. A estação fornece
também um serviço “Attendo” (um serviço
de apoio personalizado a pessoas com
deficiência). À semelhança do que aconteceu
na estação de caminho de ferro, as obras de
renovação do terminal rodoviário, realizadas
em 2015, incluíram a remoção de barreiras,
a instalação de quadros informativos
eletrónicos e sinalética.
Está também disponível um pequeno número
de táxis acessíveis e bastantes lugares
de estacionamento para pessoas com
deficiência.
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Plaza Mayor e
Câmara Municipal

Planeamento inclusivo

Informações turísticas em
Braille à entrada
do centro histórico

No cerne do êxito conseguido na cidade
de Lugo, em termos de criação de um
ambiente inteligente e acessível, temos a
estreita colaboração entre a autarquia e as
organizações que representam as pessoas
com deficiência. O Gabinete Municipal
de Acessibilidade engloba o gabinete do
Presidente da Câmara, representantes das
juntas de freguesia da cidade e associações
de pessoas com deficiência.
Este organismo reúne-se de três em três
meses para avaliar novas evoluções e para
garantir que os recursos de acessibilidade
são implementados de acordo com a
legislação e as melhores práticas.

“

“

É possível andar pela cidade sem obstáculos e entrar em
edifícios públicos e museus. As pessoas com dificuldades
auditivas podem ouvir o site municipal...
Esperamos nos próximos anos continuar a trabalhar
numa cidade que é acessível a todos.
Matilde Fernández
Utilizadora de cadeira de rodas

19

Skellefteå,
Suécia

Menção honrosa pelo empenho
na melhoria do ambiente de trabalho
Skellefteå, uma cidade costeira do norte
da Suécia, com uma população de 72 000
habitantes, recebeu uma menção honrosa
pelo seu empenho na melhoria do ambiente
de trabalho.
Antiga cidade industrial que dependia das
indústrias madeireira e mineira, Skellefteå
virou-se agora para a inovação e identifica-se
com o slogan “criar um espaço para ideias”.
Com os seus longos e frios invernos, e
o desafio acrescido da neve e do gelo,
Skellefteå orgulha-se de abrir as portas
da cidade a todo o tipo de pessoas,
independentemente das respetivas
incapacidades ou percursos de vida.

“

“

Criar oportunidades de
emprego
O acesso ao trabalho é uma das principais
prioridades políticas de Skellefteå. Um grupo
de funcionários de diferentes departamentos
da cidade trabalha em conjunto para dar
resposta às necessidades de quem se
encontra afastado do mercado de trabalho,
como é o caso dos jovens com deficiência.
O empenho político, aliado à alocação de
recursos, assegura colocações, estágios e
adaptações à medida de cada um que, em
conjunto, facilitam o emprego a cerca de 250
pessoas com deficiência em toda a cidade.
Por exemplo, os jovens com deficiência
têm prioridade nos estágios de verão na
autarquia, e a câmara emprega a tempo
inteiro 20 pessoas que estudaram em
escolas de educação especial.

Achamos que o executivo
camarário valoriza o nosso
conhecimento, que é único,
e utiliza a nossa experiência
para criar uma cidade mais
acessível.
Mats Rõnnblom
Membro da organização de
pessoas com incapacidade visual

Entregar mercearias, manter o
ambiente limpo… a equipa de
técnicos de limpeza municipal
faz de tudo um pouco

“

“
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Os meus novos colegas ajudaram-me a encontrar as
ferramentas de que necessitava para perder o medo e
concentrar-me nos meus pontos fortes, naquilo em que sou
boa, em vez de me concentrar nos meus pontos fracos.
Josefine Stenlund,
que tem síndrome de Asperger

Estas e outras prioridades encontram-se
definidas na Estratégia de Participação de
Acessibilidade para 2015–2025, à qual a
cidade dá um elevado nível de apoio político.
O Plano está concentrado em três áreas de
incremento da acessibilidade, reforçando os
níveis de consciencialização e proporcionando
melhores oportunidades em termos de
educação e de emprego. Estes objetivos
estratégicos são veiculados pelas políticas
municipais mais importantes.

“

“

Está a ser desenvolvida uma Política
Comunitária de Espaços Públicos Acessíveis.
Nela, estão enunciados os princípios
orientadores e os traçados que irão ajudar
os urbanistas. A finalidade é assegurar que
existe consistência e coerência de design em
equipamentos, como passadeiras e paragens
de autocarro.

Ter um trabalho a sério, e
receber um salário real, é muito
importante para mim. Mostra
que a cidade acredita em mim –
tal como eu, que sempre acreditei
em mim.
Sara Brännstrom,

que tem dificuldades cognitivas, está a
trabalhar numa cantina escolar

Criar uma cidade para todos
Todos os edifícios públicos de Skellefteå
cumprem a legislação e as normas nacionais
suecas de acessibilidade. Um perito
municipal em acessibilidade trabalha com
os construtores desde as fases iniciais da
construção. A monitorização e inspeção
sistemáticas dos projetos garantem que são
mantidos níveis elevados de acessibilidade.

Esta abordagem não só garante o acesso aos
utilizadores de cadeiras de rodas, pessoas
com visão reduzida e com défices cognitivos,
mas aumenta também a segurança e a
funcionalidade para o público em geral.
Esta política inclusiva abrange os parques
infantis, que estão sistematicamente a ser
atualizados e melhorados para garantir
que podem ser utilizados por todas as
crianças, independentemente das respetivas
capacidades.
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Acesso a informações
O site da câmara municipal está totalmente
acessível e de acordo com as normas
internacionais. Inclui síntese de voz integrada,
língua gestual e secções de leitura fácil.
Percursos táteis por toda a cidade
facilitam a orientação
de pessoas com
incapacidade visual

O acesso a atividades na natureza e de
lazer é também uma prioridade, através
da disponibilização de equipamentos que
permitem às pessoas praticar ski, skate,
ciclismo e outras atividades.
A acessibilidade nas habitações é também
vital, e um inventário de apartamentos e
outros edifícios realizado em 2015 conduziu
a um plano de atuação que visa implementar
mais medidas de melhoria da acessibilidade.

Está em construção um inventário/base de
dados digital que fornecerá informações
sobre o acesso a atividades desportivas,
culturais e outras.
Desde 2014, a cidade e a empresa local
de fornecimento de energia têm estado a
trabalhar em cooperação para disponibilizar
informação via SMS sobre obras em curso
e obstáculos existentes no espaço público
da cidade. Isto é particularmente valioso
para as pessoas com deficiência visual, que
muitas vezes não conseguem ter acesso a
informações fornecidas através da internet.

Transportes: a chave da
autonomia
A cidade de Skellefteå reconhece que o
acesso aos transportes públicos é um dos
aspetos mais importantes para assegurar a
autonomia.
Todos os autocarros da cidade são
totalmente acessíveis, com mecanismos
de rebaixamento, rampas, ecrãs de texto e
síntese de voz. Os condutores dos autocarros
receberam formação para estarem
sensibilizados para situações de deficiência.
O município está atualmente a encorajar
todos os que têm direito a utilizar transportes
especiais para pessoas com deficiência a
utilizar os transportes públicos gratuitamente.

Os jogos de futebol de cadeira de rodas
todas as terças-feiras à noite dão aos
cidadãos mais acesso ao desporto.
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Alessandria,
Itália

Menção honrosa pelo empenho na acessibilidade
em circunstâncias económicas difíceis

Alessandria é uma cidade com cerca de
94 000 habitantes, situada na região do
Piemonte, em Itália.

e instituições locais para garantir a
continuidade dos planos de melhoria de
acessibilidade que estavam em curso.

A cidade fica entre os rios Tanaro e Bormida
e o acesso ao centro histórico é feito através
das suas quatro pontes.

Agora que a fase aguda da crise financeira
passou, a cidade incluiu no seu orçamento
para 2015–2017 duas rubricas de despesas
específicas: manutenção e apoio a programas
de consciencialização para a acessibilidade
e deficiência, e financiamento das atividades
desenvolvidas pelo responsável camarário
pela área das pessoas com deficiência.

Enfrentar um desafio
económico duro
O empenho da cidade em melhorar a
acessibilidade é tal que, apesar de ter sido
declarado falido em 2012, o município virouse para o setor privado e para as associações

O trabalho de monitorização das
necessidades das pessoas com deficiência
e o planeamento de formas de as suprir
é levado a cabo pelo gabinete deste
responsável, em parceria com cerca de 40
associações de pessoas com deficiência.

“

A rede, coordenada por profissionais inovadores, como o
responsável pela área das pessoas com deficiência e o especialista
em projetos europeus, é extremamente importante para conjugar
forças e criar uma cultura generalizada de pensar no bem comum,
tendo como ponto de partida as necessidades sentidas, na qual
associações, organizações, instituições, universidades, voluntários e
investidores trabalham em conjunto.
Paola Testa
Responsável pela área das pessoas com deficiência do Município de Alessandria

“

A cidade recebeu uma menção honrosa pelo
seu empenho na melhoria da acessibilidade
em circunstâncias económicas difíceis.
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Estádio desportivo acessível

Francesco Margaria
Portador de prótese

Uma cidade para todos
Esta cidade histórica fica situada entre dois
rios e tem quatro pontes que dão acesso ao
centro, tanto a veículos, como a peões.
A cidade está a implementar um plano de
atuação que identifica problemas chave
de acessibilidade no ambiente urbano e
define um calendário e uma agenda para
os resolver. As iniciativas incluem uma
nova ponte sobre o rio Tanaro, com uma
via pedonal independente (inaugurada em
outubro de 2016), obras de remodelação
do Palácio dos Desportos e do Parque Itália
para introduzir equipamentos que possam
ser utilizados por todas as crianças, incluindo
as que são portadoras de deficiências físicas,
sensoriais ou intelectuais, e seis pistas
preparadas com o lema “Desporto para
todos” na pista de atletismo da cidade.

Promover a sensibilização
O município está a trabalhar arduamente
para alterar a cultura da cidade em termos
de atitudes em relação à deficiência e às
pessoas portadoras de deficiência.

“

“

Os projetos do programa “Desporto para todos”
são cruciais para eliminar barreiras e ultrapassar
as limitações. Somos todos diferentes, mas temos
direitos iguais.

As iniciativas incluem “ações de
sensibilização em grande escala” através
de projetos direcionados, como a criação
de redes com associações de pessoas
com deficiência da cidade, para encorajar
a participação conjunta em propostas e
concursos, a promoção da importância do
desporto acessível a todos (através de cursos
de desporto adaptado) e a publicação de
uma brochura que visa ajudar as famílias de
pessoas com deficiência a ultrapassar toda a
burocracia legal que é necessária para obter
a ajuda de que necessitam.
São também desenvolvidas nas escolas
atividades que visam aumentar a
sensibilização das crianças e dos
jovens, nomeadamente uma corrida
de “solidariedade”, com manifestações
desportivas em que participam atletas com
deficiência, e um programa de “multas
virtuais”, no qual os adolescentes são
encorajados a detetar infrações rodoviárias
que constituem obstáculo para as pessoas
com deficiência (como, por exemplo, veículos
estacionados sem pensar nos peões).
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Simulação de problemas relacionados
com a deficiência nas escolas

Facilitar as comunicações
A autarquia está a implementar um “Plano
de comunicações acessíveis”. Implica a
revisão do site municipal de forma a adotar
uma linguagem universal com símbolos,
fotografias e pictogramas táteis. Inclui
também um curso de introdução aos
computadores para pessoas com mais de
65 anos e para pessoas com deficiência que
necessitam de ajuda para utilizar as novas
tecnologias.

Está também planeada a realização de um
evento em 2017 (Abilitando) que irá incluir
demonstrações de novas tecnologias que
ajudam a ultrapassar as deficiências, além
de workshops e conferências sobre a entrada
no mundo do trabalho e a educação das
pessoas com deficiência.

O programa “Desporto
para todos” em ação
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Demonstração de uma aplicação gratuita
para ajudar as crianças com autismo a
comunicar com professores, pais e amigos

Promoção da mobilidade
A melhoria do acesso ao sistema de
transportes da cidade é também uma
prioridade. A estação de caminho de ferro
foi equipada com seis elevadores e uma
passagem subterrânea com um mapa tátil e
faixas orientadoras táteis.

Além da introdução de autocarros acessíveis,
a cidade está também a implementar um
centro de atendimento telefónico para
utilizadores com deficiência e a instalar ecrãs
e sistemas de comunicação que indicam qual
é a paragem seguinte.
A formação dada aos motoristas de táxi é
gerida por organizações de apoio a pessoas
com deficiência, em associação com o
município.
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Funchal,
Portugal

Menção honrosa pelo empenho na
acessibilidade num contexto geográfico difícil

Situada entre o mar e as montanhas
íngremes que lhe servem de pano de fundo,
a cidade do Funchal, com uma população
de cerca de 111 000 habitantes, enfrenta
muitos desafios para proporcionar um
ambiente acessível tanto aos seus residentes,
como aos muitos turistas que visitam a ilha,
e para quem o Funchal é o epicentro da vida
cultural da Madeira.

Eliminação de barreiras

A cidade está a desenvolver planos Participação da Associaçã
de Deficientes
estratégicos para eliminar as barreirasPortuguesa
de
Carnaval
da
Madeira
acesso e criar uma “cidade para todos”. A
primeira etapa desta abordagem sistemática
é um exercício de levantamento de todas as
áreas que necessitam de melhorias.
Esta etapa será seguida pela identificação
dos melhoramentos que é necessário
efetuar, a que se seguirá a elaboração de um
orçamento.
Em todo este processo, é colocada uma forte
ênfase no envolvimento com as pessoas com
deficiência das zonas afetadas, para garantir
que as suas necessidades são inteiramente
compreendidas.

“

“

Funchal, a capital da Ilha da Madeira, recebeu
uma menção honrosa pelo seu empenho na
acessibilidade num contexto geográfico difícil.

Já não preciso de viajar quase
51 km para ir para a única
praia da Madeira onde posso
nadar. Agora posso nadar
perto de casa, como qualquer
outro cidadão, sempre que
quiser.
Hernani Silva

Sistema Audioplage

ão
s no
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Participação da Associação Portuguesa de
Deficientes no Carnaval da Madeira

Promoção do turismo acessível

Os famosos carros
de cesto da ilha

A Praia Formosa é a primeira praia
portuguesa adaptada especificamente às
necessidades das pessoas com incapacidade
visual, dispondo de um dispositivo
denominado Audioplage, que permite aos
invisuais nadar de forma autónoma e com
segurança.
O Complexo Balnear da Ponta Gorda tem
sido regularmente distinguido com prémios
desde 2010, como “Praia acessível, Praia
para todos”.
A piscina dispõe de uma cadeira hidráulica
para ajudar as pessoas a entrar e sair da
água, instalações sanitárias acessíveis,
vestiários adaptados, restaurantes e outros
serviços.

Complexo Balnear da Ponta Gorda

Existe ainda um plano para adaptar os
famosos carros de cesto da ilha da Madeira,
que são estruturas com dois lugares feitas
de vime e madeira e controladas por dois
carreiros, para que possam ser utilizados por
pessoas com deficiência.
O site do Turismo dispõe de um
espaço dedicado ao turismo
acessível, com informações sobre
as vias acessíveis da cidade, onde
encontrar alojamento adequado, bem
como outras informações pertinentes.
As necessidades e exigências futuras
do turismo acessível estão a ser
estudadas e constituirão a base de
uma estratégia de turismo acessível,
que será implementada ao longo dos
próximos anos.
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Entidades e serviços inclusivos
A cidade está a implementar um conceito
inovador de serviço público denominado “Loja
do Cidadão”, que reúne todos os serviços
e entidades públicas num só edifício, ao
mesmo tempo que integra todos os serviços
online numa só plataforma, para facilitar o
acesso a residentes e visitantes.
O Clube de Emprego Inclusivo da cidade dá
informações, orientação e apoio ao público
em geral sobre tudo o que diz respeito à
educação e ao emprego, mas com especial
ênfase nas pessoas com deficiência. Em
paralelo, existe um serviço de apoio para
garantir que as capacidades dos jovens
e dos adultos com deficiência podem ser
desenvolvidas ao máximo e para os ajudar a
gerir as tarefas da vida quotidiana e a viver
autonomamente, sempre que possível. A
Câmara Municipal do Funchal dá emprego a
vários trabalhadores com deficiência.
A cidade está também empenhada em
prestar apoio técnico para ajudar os cidadãos
com deficiência a utilizar as tecnologias da
informação.
O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade
de Portugal conferiu um certificado de
acessibilidade à cidade do Funchal, no
âmbito de um projeto piloto a nível nacional
dedicado aos Itinerários Turísticos
Acessíveis de Portugal.

Dar resposta às necessidades
dos cidadãos mais idosos
Em várias juntas de freguesia do
Funchal, existem Centros Comunitários
que proporcionam diferentes atividades
recreativas, de lazer e formação para
idosos. Além disso, desde 2007, a cidade
do Funchal dispõe de uma Universidade

Sénior, especialmente dirigida a pessoas com
mais de 50 anos. O objetivo é melhorar a
vida das pessoas, reforçando o seu papel na
sociedade.

Circular pela cidade
Existem diferentes tipos de transportes
públicos em diferentes zonas da cidade,
para resolver o problema das zonas mais
íngremes.
A frota de autocarros local, que é gerida por
uma parceria público-privada, inclui uma
frota de transporte especial, com quatro
miniautocarros com acesso para cadeiras
de rodas. Existe ainda uma frota de quatro
miniautocarros elétricos amigos do ambiente
que também dispõe de acesso para cadeiras
de rodas.
A frota de autocarros principal inclui 20
veículos com piso rebaixado e mecanismo
de rebaixamento, bem como espaço para
utilizadores de cadeiras de rodas.
Existem também 10 autocarros que possuem
um elevador para utilização por pessoas com
cadeiras de rodas, que operam nas zonas
mais altas da cidade, e 21 táxis adaptados.
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Participar no Prémio
Access●City 2018
Quem pode participar no Prémio Access City?
Podem participar, no Prémio Access City, cidades onde
vivam mais de 50 000 pessoas.
Se o seu país tiver menos de duas cidades com estas
características,
podem juntar-se duas ou mais cidades para participar.
A sua cidade tem de pertencer a um país da União
Europeia.
A União Europeia é um grupo de países que trabalha para
melhorar a Europa.
A cidade que tenha ganhado o Prémio Access City num
ano não pode candidatar-se no ano seguinte.
Mas as outras cidades que tenham participado podem.

Como se candidatar ao Prémio Access City
As cidades têm de se candidatar ao Prémio Access City.
A candidatura implica:
• manifestar a vontade de ganhar o prémio
• expor os motivos pelos quais se considera merecer o
prémio
Para se candidatar, é preciso ser uma organização
governamental.
Ou seja, ser uma organização que toma conta da cidade
e decide sobre todos os aspetos importantes para que a
mesma funcione bem.
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E em que data se pode efetuar a candidatura?
Em junho de 2017.
Para se poder candidatar, é necessário preencher um
formulário na internet.
No site abaixo indicado, encontra informações acerca do
formulário:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en

No site abaixo indicado, encontra mais informações e
regras:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=
1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes

Como é escolhido o vencedor?
O vencedor do Prémio Access City é escolhido por alguns
grupos de pessoas.
Um destes grupos é composto por pessoas idosas e
pessoas com deficiência em cada país.
Em conjunto, vão analisar o que as cidades estão a fazer
para tornar a vida das pessoas mais fácil, por exemplo:
• Edifícios e espaços públicos, como jardins
• Transportes
• Informações, internet, telefone e outras formas de
comunicação
• Outros serviços públicos, como serviços de saúde,
equipamentos para a prática de desporto e centros
comerciais
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Os grupos escolhem até 3 cidades dos seus países que
estejam a trabalhar bem.
Seguidamente, um outro grupo analisa todas as cidades
escolhidas na Europa.
E escolhe o vencedor.

Quando é divulgado o vencedor?
O vencedor é anunciado numa reunião especial que se
realizará nos dias 4 e 5 de dezembro de 2017.
dezembro

Nesta reunião, serão trocadas impressões sobre como se
pode tornar melhor a vida das pessoas com deficiência na
Europa.

Se necessitar de informações adicionais ou ajuda

Entre em contacto através do e-mail:
secretariat@accesscityaward.eu

Imagens da Photosymbols
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COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA
Publicações gratuitas:

•

um exemplar:
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

mais do que um exemplar/cartazes/mapas:
nas representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);
nas delegações em países fora da UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);
contactando a rede Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ou
pelo telefone 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito em toda a UE) (*).
(*) As informações prestadas são gratuitas, tal como a maior parte das chamadas, embora alguns operadores,
cabines telefónicas ou hotéis as possam cobrar.

Publicações pagas:

•

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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