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Marianne Thyssen

Comissária Europeia para o Emprego, 
Assuntos Sociais, Competências e  

Mobilidade Laboral

Ao cabo de oito anos, 
o Prémio Cidade 
Acessível tornou-se 
numa consagrada 
distinção europeia, 
e é com muito 
orgulho que verifico 
que as cidades 
continuam a inovar 
para ir ao encontro 
das necessidades 
de todos.

Na verdade, a qualidade e a amplitude 
da inovação demonstradas pelos 
vencedores deste ano continuam 
a abrir portas para novos níveis 
de acessibilidade na Europa e são 
uma profícua fonte de inspiração e 
orientação para outras cidades.

Da perspetiva da Comissão Europeia, 
o Prémio Cidade Acessível é uma 
indicação clara da importância da 
acessibilidade para cidades de toda 
a Europa. Muitas cidades enfrentam 
difíceis restrições ao nível financeiro ou 
do território ou obrigações em matéria 
de preservação dos seus edifícios 
históricos.

Saudamos a ênfase contínua e 
crescente na criação de uma Europa 
inclusiva na qual todos os cidadãos 
podem desfrutar de liberdade para 
viver, trabalhar e passar os seus tempos 

livres sem barreiras à sua mobilidade 
ou participação.
 
Esta publicação procura apresentar 
ideias de políticas e exemplos práticos 
para ajudar e inspirar outras cidades 
a enfrentarem desafios similares. 
As cidades de toda a UE partilham a 
ambição de melhorar a acessibilidade
– não só para os seus cidadãos 
mais idosos e portadores de deficiência 
- mas para benefício de todos.

Os vencedores deste ano são exemplos 
que, esperamos, encorajarão muitas 
outras cidades a participar no desafio 
do próximo ano. Lyon, Liubliana, 
Luxemburgo e Viborg demonstram que, 
independentemente da sua localização 
na União Europeia, é possível fazer 
alterações que terão impacto direto na 
vida dos cidadãos.

Prefácio
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Quem somos nós?

Somos a Comissão Europeia e o  
Fórum Europeu da Deficiência.

A Comissão Europeia propõe legislação que torna a 
Europa num local melhor para os seus habitantes.

O Fórum Europeu da Deficiência trabalha  
para proteger os direitos das pessoas com deficiência na Europa.

Frequentemente, trabalhamos em conjunto para tornar a Europa   
num local melhor para as pessoas portadoras de deficiência.

Por exemplo, todos os anos nos reunimos
para organizar o Prémio Cidade Acessível.

O que é o Prémio Cidade Acessível?

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

Prémio Cidade●Acessível 
2018

Versão de fácil leitura
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Uma cidade é acessível quando permite que todos possam viver, 
deslocar-se e utilizar a totalidade dos serviços sem problemas.
Por exemplo, considera-se uma cidade acessível  
quando todas as pessoas podem facilmente: 
• Apanhar o autocarro ou o metro para ir trabalhar.
• Utilizar bilheteiras automáticas para comprarem um bilhete.
• Andar pelas ruas e entrar em edifícios históricos.
• Obter informação que possam compreender.

Essa acessibilidade é importante para todas as pessoas  e 
especialmente para pessoas portadoras de deficiência  
e para os idosos. Muitas vezes, não gozam dessa  
acessibilidade.Se não lhes for garantida essa  
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 ficam  
impossibilitadas de ir trabalhar ou de se deslocar.

Assim, o Prémio Cidade Acessível
constitui uma oportunidade para que as cidades,  
na Europa, deem a conhecer o trabalho que  
fazem para se tornarem acessíveis a todas as pessoas.

Participar no próximo Prémio Cidade Acessível

Este ano, a União Europeia celebra a cultura e a forma como, ao 
longo dos tempos, é transmitida dos mais idosos para os mais 
jovens. Quando falamos de cultura referimo-nos à arte, música, 
teatro, gastronomia e outras manifestações de um país que revelam 
muito da sua história e das suas gentes.
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Como tudo o resto, também a cultura deve estar 
acessível a todas as pessoas.
Por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência  
devem poder visitar um museu ou outros  
edifícios e locais onde possam aprender mais
sobre a cultura de um país.

Por essa razão, este ano concedemos 2 prémios suplementares 
a cidades que trabalham para tornar a cultura acessível a todas 
as pessoas.

Participação no Prémio 
Cidade●Acessível 2019

Que cidades podem participar?

Nem todas as cidades podem participar no Prémio  
Cidade Acessível. Para participarem no Prémio  
Cidade Acessível, as cidades devem:

•  Situar-se em países que façam parte da União Europeia. 
 A União Europeia é um grupo de 28 países  
na Europa que se reuniram para melhorar a  
Europa em benefício dos seus cidadãos.

•  Ter mais de 50 000 habitantes.  
Se um país tiver menos de 2 cidades   
com este número de pessoas,   
2 ou mais cidades pequenas podem associar-se.   
Se, no seu conjunto, tiverem mais de 50 000 pessoas,  
podem participar no Prémio Cidade Acessível. 
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Apenas os 2 prémios suplementares  
destinados à acessibilidade da cultura podem 
ser concedidos a cidades mais pequenas, 
com menos de 50 000 habitantes.

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

Como podem as cidades participar?

As cidades que pretendem participar no Prémio  
Cidade Acessível devem candidatar-se em linha.  
As pessoas responsáveis pelas cidades  
e encarregues das suas decisões   
importantes devem preencher um 
formulário na Internet.

Neste formulário, devem:

•   Dizer por que consideram que a sua cidade deve vencer o Prémio 
Cidade Acessível.

•   Dar exemplos e mostrar de que forma  
as suas cidades garantem a  
acessibilidade das pessoas.

•   Descrever como pensam continuar esse bom trabalho no futuro.

As cidades que queiram participar no Prémio Cidade Acessível  
deste ano, podem consultar este sítio Web:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 

Colocaremos todas as informações sobre o Prémio  
Cidade Acessível no sítio Web.
Informaremos também sobre os prazos para o   
preenchimento do formulário de participação no Prémio  
Cidade Acessível deste ano.
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Como escolhemos o vencedor?

O trabalho de todas as cidades que se candidatam 
para o Prémio Cidade Acessível é analisado por 
grupos de pessoas.
Destes grupos fazem parte pessoas 
portadoras de deficiência e idosos.
Analisam o que as cidades fazem em termos de  
acessibilidade para bem dos seus habitantes.

Por exemplo, verificam se as cidades garantem a acessibilidade a:
•  Edifícios e ruas.
•  Autocarros, metro e outros transportes públicos.
•  Bilheteiras e multibancos.
•    Sítios Web e outras tecnologias 

que as pessoas possam utilizar para comunicar.
•   Informação que seja de fácil leitura e compreensão para todos.

Determinam qual das cidades faz o 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 2018, realizaremos uma grande  
reunião em Bruxelas para falarmos sobre os  
direitos das pessoas com deficiência.
Nesta reunião, daremos também a conhecer 
a cidade vencedora do Prémio Cidade Acessível deste ano.
Entregaremos então o Prémio Cidade Acessível a essa cidade.

Mais informações?

Se deseja mais informações,
envie-nos um email para: secretariat@accesscityaward.eu

 

10

mailto:secretariat%40accesscityaward.eu?subject=


O projeto Prémio Cidade Acessível foi 
lançado em 2010 para promover a 
acessibilidade em contexto urbano para a 
crescente população de idosos e pessoas 
portadoras de deficiência da Europa.

Todos os anos o Prémio regista um 
grande número de candidaturas de 
países de toda a União Europeia. Após 
uma primeira triagem pelos júris 
nacionais, as candidaturas selecionadas 
são então analisadas por um júri europeu 
especializado em acessibilidade que 
decide sobre os vencedores e sobre as 
categorias das «menções honrosas».

As categorias escolhidas podem variar 
de um ano para o outro. No contexto 
do Prémio Cidade Acessível 2018, foi 
atribuída uma menção honrosa,

juntamente com os primeiro, segundo 
e terceiro classificados. A menção 
honrosa foi atribuída a uma cidade 
que conseguiu conciliar, com grande 
habilidade, a sua desafiante topografia 
montanhosa com as necessidades de 
acessibilidade e preservação do seu 
centro historico.

Estes prémios demonstram que a 
melhoria da acessibilidade nem sempre 
é sinónimo de um investimento muito 
avultado ou de grandes obras. Pode 
também decorrer da compreensão 
das necessidades e de uma utilização 
mais eficaz dos recursos limitados. 
Mesmo as pequenas alterações podem 
contribuir muito significativamente 
para assegurar que as pessoas possam 
participar na vida da cidade.

Introdução

Comissária Thyssen e as
cidades vencedoras durante a 
cerimónia do Prémio Cidade 

11



O vencedor do Prémio Cidade Acessível 
2018 foi a cidade de Lyon, em França.

Conhecida como «a Cidade das Luzes», 
Lyon é uma grande metrópole europeia, 
situada no ponto de encontro entre 
a Europa do norte e a do sul. Foi 
construída em torno de duas colinas e é 
atravessada pelos rios Ródano e Saône.

Com uma população de quase 515 000 
habitantes, compreende a Velha Lyon, 
a parte medieval e renascentista da 
cidade, a zona de Presqu’île, ao estilo de 
Haussman, a zona comercial conhecida 
por Part Dieu e a zona mais moderna 
apelidada de Confluence.

Uma abordagem transversal
A cidade de Lyon escolheu abordar a 
acessibilidade de forma transversal e 

investir substancialmente na criação de 
um ambiente inclusivo e sem barreiras.

 Graças aos dois temas da acessibilidade 
física e da acessibilidade à vida da 
cidade, Lyon implementou um programa 
que teve início em 2016 e que decorrerá 
até 2024.

Para coordenar e conduzir o programa, 
foi designado um responsável de 
missão, na dependência do Secretariado 
Geral da cidade. Uma rede, que inclui 13 
departamentos da cidade, leva a cabo 
iniciativas que abrangem a cultura, a 
educação, o apoio à infância, o desporto, 
os RH, a cidadania e os espaços públicos.

Uma entidade consultiva constituída 
por representantes eleitos, serviços da 
cidade e 62 associações locais, incluindo 
pessoas portadoras de deficiência 

Lyon,
França

Vencedor

Graças aos novos tratamentos de superfície no Parc Blandan, 
o pavimento acessível com uma superfície plana é claramente 

identificável, sendo fácil distinguir a diferença entre as 
superfícies.

Éric“

“
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Utilização do serviço Optiguide para
promover a mobilidade independente

“Uso o serviço Optiguide 
porque me dá maior 

independência 
quando viajo. É muito 

tranquilizador ter ao meu 
lado uma pessoa
fisicamente apta.

Myriam

“

e idosos, participa ativamente na 
sugestão de prioridades, na análise de 
opções e na monitorização do progresso 
na execução.

Promover a mobilidade 
independente
Entre 2008 e 2020, serão investidos 
97 milhões de euros na acessibilidade 
do metro e dos elétricos. Todos os 
autocarros e a maioria das paragens de 
autocarros já são acessíveis.
 
O serviço Optibus específico para 
pessoas portadoras de deficiência 
proporciona mais de 100 000 viagens 
por ano, sendo realizadas anualmente 4 
800 viagens com recurso ao Optiguide, 
que faculta informação e orientação 
individual porta-a-porta para permitir 
que as pessoas viajem de forma 
independente nos transportes públicos.

Ouvir as pessoas portadoras de 
deficiência sobre opções e prioridades

13



Utilização da tecnologia para 
derrubar barreiras
O sítio Web da cidade inclui uma página 
dedicada a pessoas portadoras de 
deficiência que reúne toda a informação 
útil sobre acessibilidade e outras questões. 
A revista da cidade é disponibilizada em 
formato braille e áudio.

A app da cidade inclui uma função 
que permite aos residentes comunicar 
avarias na iluminação e outras barreiras 
à acessibilidade. A geolocalização e 
fotografias permitem aos serviços 
da cidade intervir rapidamente para 
resolver os problemas. A app permite 
igualmente ao utilizador identificar 
espaços de estacionamento reservados 
para pessoas portadoras de deficiência.

A app enform@lyon foi criada para 
encorajar atividades desportivas em 
instalações existentes na cidade. A 
app inclui itinerários que podem ser 
percorridos por pessoas com mobilidade 
reduzida.

Uma app de transportes públicos permite 
aos viajantes escolher o itinerário mais 
acessível, por exemplo, identificando 
rotas mais curtas ou com acessos 
nivelados. A app inclui uma função de 
«alerta de acessibilidade» que informa 
as pessoas sobre avarias e reparações 
em elevadores ou escadas rolantes.

Instalações 
desportivas e  
de lazer: ajuda a  
uma mulher para 
entrar numa piscina

Detetar se é seguro 
atravessar nas passadeiras  
com semáforos
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Cultura e educação
O Théâtre des Célestins organiza 
visitas tácteis a palcos e encontros com 
atores para permitir às pessoas com 
deficiência visual uma melhor perceção 
do funcionamento do teatro. Disponibiliza 
também espaços para cadeiras de rodas, 
dispositivos auxiliares de audição e pratica 
uma política de preços diferenciada para 
espectadores de teatro portadores de 
deficiência

As bibliotecas da cidade possuem mais 
de 3 500 audiolivros e proporcionam 
um serviço de entrega ao domicílio aos 
idosos e pessoas com deficiência que 
não possam transportar consigo os livros. 
Em 2016/2017 realizaram-se mais de 
15 palestras e exposições que incluíram 
linguagem gestual e áudio descrição.

A cidade acredita na importância da 
integração e inclusão das crianças 
portadoras de deficiência na sociedade 
em geral, pelo que é facultado 
acesso a atividades desportivas e 
aos restaurantes escolares a todas 
as crianças e jovens. Para alcançar 
esta política de acesso total, foram 
investidos mais 110 000 euros de 
modo a reforçar a equipa de supervisão 
e a dar formação a 120 diretores de 
escolas e outros estabelecimentos.

Integração e inclusão em casa 
e no trabalho
O programa da cidade inclui a 
disponibilização de acesso a 700 edifícios 
e espaços públicos num valor de 38 
milhões de euros.

Foi adotada uma abordagem 
experimental em matéria de 
habitação intergeracional, através 
do desenvolvimento de 75 unidades 
de habitação, sendo que 25 ficaram 
reservadas para pessoas idosas e 
pessoas portadoras de deficiência com 
um serviço de assistência de 24horas 
e 7 dias por semana.

No domínio do emprego, todos os 
funcionários municipais recebem 
formação sobre sensibilização para a 
deficiência aquando da contratação, 
e a integração no local de trabalho 
ultrapassa claramente aqueles que 
são os requisitos legais, sendo que 7,8 
% dos postos de trabalho da cidade 
estão entregues a pessoas portadoras 
de deficiência. Entre 2016 e 2018, Lyon 
investirá mais 1 milhão de euros para 
equipar locais de trabalho de modo a 
ir ao encontro das necessidades dos 
funcionários com deficiência.

O Município promove também o 
emprego das pessoas portadoras de 
deficiência na comunidade em geral, 
favorecendo empresas com um bom 
registo de emprego na atribuição dos 
contratos municipais.

Uma visita a um palco

Considero muito bom 
podermos visitar os 

palcos de teatros. Dá-
nos uma perceção dos 
pequenos pormenores 
do espetáculo. Somos 

mesmo VIP.

Lise

“ “15



Liubliana,
Eslovénia

Liubliana, a capital e maior cidade da 
Eslovénia foi segunda classificada no 
Prémio Cidade Acessível 2018.

A cidade, com uma população de mais 
de 288 000 localiza-se na Eslovénia 
central, no ponto de encontro de quatro 
regiões geográficas com o rio Liublianica. 
A cidade estende-se, para sul, pela região 
pantanosa de Liubliana, sendo rodeada, 
nas restantes direções, por montanhas.

A cidade preservou o seu legado 
histórico e desfruta de numerosos 
espaços verdes.

Criação de uma Zona Ecológica 
acessível 
Liubliana ganhou o título de Capital 
Verde da Europa em 2016 e está a 
trabalhar no sentido de combinar 
os objetivos de uma acessibilidade 
reforçada com os da redução das 
emissões, a fim de proporcionar a todos 
uma cidade melhor.

O centro da cidade foi transformado 
numa «Zona Ecológica» acessível, com 
trânsito motorizado muito limitado, 
o enchimento dos espaços entre o 

empedrado, faixas de orientação táctil, 
lancis rebaixados e rampas.
 
Os problemas de acessibilidade podem 
ser comunicados por telefone, internet 
ou com recurso a uma app denominada 
Better Outdoors. Graças ao programa de 
«reparação rápida», a cidade solucionará 
em 24 horas as reclamações urgentes 
que afetem os acessos.

A deslocação gratuita pela zona é possível 
em veículos elétricos, sendo que 3 dos 6 
existentes são acessíveis a cadeiras de 
rodas. Existem também viagens de elétrico 
e funicular até ao Castelo de Liubliana.

Segundo
prémio

ara os cidadãos portadores 
de deficiência, especialmente 
as pessoas com dificuldades 

de audição, a vida em 
Liubliana é mais fácil e, de 

ano para ano, mais acessível, 
através de meios eletrónicos 
visuais e anúncios públicos. 

Apraz-nos muito que o 
nosso município esteja 
a tratar bem as pessoas 

portadoras de deficiência.

Nikolaj Vogel,  
Associação Municipal para os 

Surdos de Liubliana

“ “
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Uma rampa em «Mesarski most» no centro da cidade

Deslocação na cidade
Todos os autocarros da cidade têm piso 
rebaixado com espaço para utilizadores 
em cadeira de rodas, quase todos 
dispõem de rampas de acesso e anúncios 
audíveis e visuais a bordo. Existe nas 
paragens de autocarro no centro da 
cidade informação em tempo real sobre 
as chegadas dos autocarros, estando 
previsto equipar, no próximo ano, mais 
paragens com essa tecnologia.

As viagens são gratuitas para 
residentes portadores de deficiência 
e respetivos cuidadores.  A 
existência de um sistema de cartões 
de identificação únicos permite uma 
assistência rápida, se necessário, 
durante uma viagem.

É disponibilizado um serviço a 
pedido, que os utilizadores podem 
utilizar quando quiserem, para os 
que precisam de transporte porta-
a-porta.

Para além de diversos novos 
passadiços pedestres sobre o 
rio, a «Mesarki most» (Ponte dos 
Talhantes) permite o acesso em 
cadeira de rodas aos barcos.

As casas de banho públicas da cidade são 
gratuitas e, atualmente, das 19 existentes, 
10 são acessíveis.

Turismo e cultura inteligentes  
e acessíveis
Existe, desde 2016, um ponto de 
informação no centro da cidade 
especializado na informação a visitantes 
com mais de 65 anos e portadores de 
deficiência.

Pavimento táctil
na rua Čopova no  
centro da cidade
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Encontra-se disponível um mapa da cidade 
com indicação dos locais acessíveis.
Foram também introduzidas soluções 
«inteligentes» para tornar a vida cultural 
da cidade mais acessível. Entre elas 
incluem-se a linguagem gestual em 
teatros, exposições e mapas táteis (por 
exemplo, do castelo), vídeos adaptados, 
orientação multissensorial e informação 
de fácil utilização.

A informação municipal em linha cumpre 
as normas de acessibilidade da web, 
estando previstas novas atualizações. O 
sítio Web inclui uma função que permite 
aos cidadãos comunicar diretamente 
com as autoridades municipais.

Acesso ao emprego
As oportunidades de trabalho, a habitação 
social adaptada e o transporte público 
acessível tornam Liubliana uma cidade 
atrativa para viver e trabalhar para 
pessoas portadoras de deficiência.

Existe um vasto leque de iniciativas 
destinadas a promover tanto iniciativas 
de emprego abertas, como protegidas. 
Um exemplo de empreendedorismo 
social é o restaurante «Druga Violina» 
(Segundo Violino) no centro da cidade 
antiga onde pessoas com deficiências 
cognitivas participam num ambiente de 
trabalho real.

Ao longo dos anos, Liubliana tornou-se uma cidade europeia moderna, 
cada vez mais adaptada a pessoas portadoras de deficiência. Começou 

com as rampas, seguiram-se os semáforos com sinal sonoro nos 
cruzamentos. Nos últimos anos, incluímos também os anúncios nos 

autocarros e nos elevadores da cidade, especialmente em instalações de 
saúde. Importa igualmente permitir às pessoas em cadeira de rodas o 

acesso a edifícios de importância pública tais como bancos, estações de 
correio, centros de saúde, municípios, unidades administrativas.

Dr. Luj Šprohar
Associação para os Invisuais de Liubliana

 A iniciativa relativa ao aumento da acessibilidade dá-nos a esperança de 
que Liubliana se torne ainda mais acessível.

Sandi 
Associação Municipal para os Surdos de Liubliana

“

“
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OVIRANtlon - um triatlo no qual
os participantes têm de superar obstáculos 
que as pessoas com deficiência enfrentam 
na vida quotidiana

Acessibilidade: um fator-chave 
da qualidade de vida
O presidente da câmara de Liubliana 
promove a importância da acessibilidade 
como um indicador-chave da qualidade 
de vida na cidade e exige que os serviços 
municipais atribuam prioridade às 
questões de acessibilidade e à proteção 
dos grupos mais vulnerárias na sociedade.

A política global da cidade sobre 
desenvolvimento sustentável visa 
assegurar que todas as intervenções 
na cidade assentem no princípio da 
inclusão, tanto para residentes, como 
para visitantes.

Encontra-se implementado um sistema 
de monitorização abrangente para 
todas essas intervenções, sendo que 
um dos indicadores-chave de satisfação 
é a acessibilidade para grupos com 
mobilidade reduzida. Estes esforços 
são reconhecidos e saudados pelas 
organizações de deficientes da cidade.

Próximos passos
melhorias a nível da acessibilidade 
incluem-se as atualizações na 
acessibilidade da web, a continuação da 
adaptação das instalações e conteúdo 
das instituições culturais da cidade, a 
instalação de marcações tácteis nos 
pavimentos e a garantia de que a oferta 
de habitação social seja totalmente 
acessível. A formação do pessoal 
em matéria de sensibilização para a 
deficiência constitui igualmente uma 
prioridade-chave.
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Luxemburgo,
Luxemburgo

A Cidade do Luxemburgo, com uma 
população de 116 328 habitantes 
obteve o terceiro lugar no Prémio da 
Cidade Acessível 2018.

Construída sobre rocha e datando de 
963 AD, as ruas estreitas e os declives 
acentuados apresentam grandes 
desafios de acessibilidade para os 
Departamentos Técnicos da Cidade.

O município está empenhado em 
melhorar a acessibilidade para pessoas 
portadoras de deficiência e pessoas 
idosas e está a trabalhar na execução 
de um plano de ação, que tem 
por base a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

Terceiro 
Prémio

O serviço de autocarros do 
município do Luxemburgo 

sofreu melhorias, e a maioria dos 
passageiros é prestativa. Algumas 

lojas dispõem de uma rampa, 
sendo que noutras os clientes 
são auxiliados no acesso ao 

estabelecimento. Geralmente, os 
locais de construção são protegidos. 

No caso de se verificarem 
problemas, o município pode ser 
sempre contactado. No geral, são 

feitos esforços contínuos.

Joëlle Oesch
Membro do comité para a participação

“
“

Transporte  
público acessível
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Design para Todos
A Cidade do Luxemburgo coloca 
claramente a ênfase no conceito de 
«necessidades específicas» em vez de 
identificar as pessoas com base na sua 
deficiência. Subjacente a esta filosofia 
encontra-se o conceito de Design para 
Todos, que se prende com a criação de 
um ambiente no qual todas as pessoas 
podem viver confortavelmente.

Entres os exemplos de melhorias 
com benefícios para todos contam-
se os sinais audíveis em todos os 
cruzamentos das ruas, autocarros 
com piso rebaixado, equipados 
com rampas e a informação 
audível e visual em todos 
os autocarros.

Em complemento ao 
transporte público 
acessível, existem 
miniautocarros que 
recolhem pessoas 
ao domicílio, com 
tarifas reduzidas para 
utilizadores em cadeira 
de rodas.

Promoção da acessibilidade
A Cidade promove semanas de 
sensibilização com vista a promover 
uma melhor compreensão da 
acessibilidade e da vida inclusiva.

O programa inclui uma Semana da 
Mobilidade e Festival de Música anuais, 
uma Gala da Inclusão que apresenta 
artistas portadores de deficiência e 
trajetos guiados acessíveis na cidade e 
museu.

Imagens da Semana  
Anual da Mobilidade

Imagens da Semana Anual de Mobilidade
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Existem zonas de estacionamento 
e casas de banho acessíveis e são 
organizadas viagens em autocarros-
vaivém acessíveis para todos os 
eventos.

O Departamento de Informação e 
Necessidades Especiais da Cidade 
trabalha em conjunto com o gabinete 
do turismo, museus e outros espaços 
públicos que foram tornados acessíveis 
a - o cartório de registo civil é apenas 
um exemplo. Todas as secções de voto 
são também acessíveis. As normas de 
acessibilidade estão progressivamente 
a ser aplicadas em todos os edifícios 
novos e remodelados.

O museu apresenta uma exposição 
intitulada «Museu para Todos», que 
integra as necessidades de todos os 
cidadãos, incluindo imigrantes, crianças 
e pessoas idosas utilizando uma 
linguagem compreensível para todos.

Liderar pelo exemplo
O município ultrapassa em muito 
aqueles que são os seus deveres 
legais, respondendo aos desafios da 
acessibilidade com entusiasmo em 
todos os departamentos, a nível, quer 
político, quer oficial.
 
Todos os departamentos estão 
empenhados em cumprir a agenda da 
acessibilidade, e todas as iniciativas 
são totalmente financiadas pela cidade.

Graças a um gabinete central
bem concebido, liderado por 
Madeleine Kayser, e a uma 

forte cooperação com todas as 
organizações representativas 

das pessoas portadoras de 
deficiência, a cidade do 

Luxemburgo registou um 
notável progresso na criação de 
infraestruturas mais acessíveis 
e na crescente sensibilização 
para as diferentes questões 

da deficiência, o que, por sua 
vez, estimulou ações positivas 
noutras cidades do país e em 

grande parte da região.

Patrick Hurst
Presidente da associação  

«Nëmme Mat Eis»

“
“

Sinais audíveis nos
cruzamentos das ruas
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Todos os procedimentos do Conselho 
são traduzidos em língua gestual, sendo 
disponibilizada qualquer outra forma de 
assistência necessária. Existem cursos de 
Língua Gestual Alemã três vezes por ano 
(de níveis diferentes) abertos ao público.

O êxito de todas estas iniciativas assenta 
na colaboração com pessoas com 
necessidades específicas para identificar 
problemas e estabelecer prioridades.

Oportunidades de emprego
O município encontra-se fortemente 
empenhado em proporcionar emprego 
a pessoas portadoras de deficiência.   
Atualmente, 5,75% dos funcionários 
municipais são pessoas portadoras 
de deficiência, incluindo pessoas 
com dificuldades de aprendizagem 
e trabalhadores que ficaram 
incapacitados ao longo das carreiras.

O Departamento de Integração e 
Necessidades Especiais apoia estes 
trabalhadores com adaptações ao 
local de trabalho, transporte especial 
ou na resposta a outras necessidades.

Potenciar a tecnologia para 
promover a acessibilidade
Em 2017, o município lançou dois novos 
projetos de tecnologia acessível.

O primeiro é um novo sítio Web 
desenvolvido para cumprir normas de web 
design adaptado, de forma a ser acessível 
a invisuais que utilizem leitores de ecrã. O 
departamento de Comunicação e Relações 
Públicas está também a trabalhar para 
assegurar que todas as suas publicações 

em linha, tais como brochuras e prospetos 
estejam igualmente disponíveis para 
pessoas que utilizem leitores de ecrã. 
Encoraja também outras entidades 
que trabalham em design gráfico e 
comunicações a fazer o mesmo

A segunda nova iniciativa foi a 
introdução de iBeacons nas paragens de 
autocarro para informar os utilizadores 
da app da cidade da chegada do 
autocarro seguinte à paragem. Trata-
se de algo particularmente útil para 
pessoas invisuais, mas que será 
também alargado, ao longo do tempo, 
de forma a beneficiar turistas e outros 
utilizadores de transportes públicos.

Um facto interessante sobre 
acessibilidade na nossa 
cidade é a tecnologia de 

sinalização bluetooth para
facilitar às pessoas com 

deficiência visual a 
localização das paragens de 
autocarro e a obtenção de 

informação sobre a próxima 
paragem do autocarro, com 
recurso a uma app móvel.

Josianne Rommes
Membro do comité de  

participação

“ “
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Viborg,
Dinamarca

Foi atribuída a Viborg, na Dinamarca, a 
Menção Honrosa para «Acessibilidade 
em Contexto Histórico». Este prémio 
reconhece as melhorias em matéria de 
acessibilidade não obstante os desafios, 
tanto a nível histórico como topográfico.

Viborg, que tem 50 200 habitantes, 
é uma das cidades mais antigas da 
Dinamarca, datando de 900 AC, e situa-
se nas encostas de dois lagos. A Cidade 
é caracterizada por ruelas inclinadas, 
passeios estreitos e pavimentos 
empedrados.

Um património cultural inclusivo
O ponto de partida para as iniciativas 
de acesso em Viborg foi o projeto 
«Acessibilidade num centro histórico

da cidade - novas formas 
de realçar o património cultural 
em Viborg», que foi desenvolvido pelo 
Município e por quatro Fundações 
Dinamarquesas entre 2010 e 2016.

O objetivo do projeto era encontrar 
soluções inovadoras tanto para a 
remoção de barreiras físicas, como para 
melhorar a comunicação, a fim de que 
o património histórico de Viborg fosse 
acessível a todos, sem danos na sua 
autenticidade.

Acessibilidade sem grandes 
perturbações
Privilegiaram-se claramente as 
soluções que «não perturbassem»; por 
outras palavras, as soluções discretas 

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. Estamos certos de que outras pessoas também vão 

beneficiar deste processo.

Membro do grupo de trabalho local de Viborg

“ “
Menção 
Honrosa
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A nova Praça Nytorv

e inclusivas, em vez de instalações 
«especiais» que pusessem em evidência 
as pessoas portadoras de deficiência.

Na cidade histórica, várias praças 
públicas, jardins e ruas foram tornados 
acessíveis com novos pavimentos 
nivelados, rampas e faixas de orientação 
táctil. A Praça Nytorv é um novo 
espaço público totalmente acessível, 
criado a partir de um antigo parque de 
estacionamento.

As ruelas mais íngremes na Cidade 
foram modificadas com plataformas de 
descanso, e foram introduzidas novas 
rampas em vários jardins da cidade.

Os materiais utilizados refletem, em 
geral, a paisagem urbana existente 
- utilizando granito para novos 
pavimentos nivelados, locais de 

descanso e rampas. Os novos sinais 
e os modelos da cidade foram feitos 
com Tambac (uma liga de cobre-zinco), 
o material já utilizado nos bancos da 
cidade, caixotes do lixo, etc.

Estes novos elementos reforçaram a 
atratividade da Cidade para todos e 
contribuíram para dinamizar novos 
eventos culturais e instalações 
incluindo mercados de rua, esplanadas 
e concertos.

Comunicação moderna para 
uma cidade histórica
Foi desenvolvido um modelo de 
cidade tridimensional para permitir às 
pessoas invisuais «captar» a cidade. A 
informação é facultada em texto e em 
braille.
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Uma app, a Spot Viborg, conduz os 
visitantes através de três itinerários na 
cidade histórica. Utilizando a localização 
GPS, som e visão, a app também inclui 
informação sobre instalações sanitárias 
e locais de estacionamento acessíveis. 
Para as pessoas que não querem 
seguir um itinerário definido, a app 
indica igualmente atrações específicas, 
deixando que o visitante crie o seu 
próprio recurso. A app encontra-se 
disponível em Dinamarquês, Inglês e 
Alemão.

O plano é avaliar a app após três anos 
de utilização para determinar eventuais 
alterações ou desenvolvimentos 
necessários.

Empenho político e comunitário
A visão do município de Viborg é a de 
que todos devem ter a oportunidade de 
viver uma vida saudável e ativa com 
acesso a um vasto leque de experiências 
culturais, de lazer e outras. Foi adotada 
pela Cidade uma Política da Deficiência 
em 2009. Esta assenta nas observações 
colhidas em workshops e reuniões com 
cidadãos locais, com organizações de 
pessoas com deficiência e de idosos e 
com as principais partes interessadas 

Modelo da cidade
tridimensional táctil
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do Um Conselho para a Deficiência 
faculta aconselhamento ao município 
sobre todos os projetos de construção 
pública, existindo dois grupos de 
trabalho conjuntos que se centram 
na «acessibilidade natural» e na 
acessibilidade da Cidade.

 A Cidade acredita que esta abordagem, 
que funciona a todos os níveis políticos 
e de gestão, é a forma mais eficaz de 
fazer progressos.

A política define valores e princípios, 
assim como prioridades para ação.

O projeto «Acessibilidade num centro 
histórico da cidade - novas formas 
de realçar o património cultural em 
Viborg» foi desenvolvido e executado 
em colaboração com um «Painel de 
Conhecimento» que inclui representantes 
das organizações dinamarquesas 

nacionais com especialização em 
acessibilidade e de um

grupo de trabalho constituído por 
pessoas locais, especialistas em 
acessibilidade, pelas principais partes 
interessadas do centro da cidade, 
incluindo o gabinete de turismo e 
associação comercial locais.

E o futuro?
A Cidade de Viborg planeia continuar 
esta iniciativa, com base nas lições 
aprendidas. Entre os futuros projetos 
conta-se o desenvolvimento da zona 
em torno da catedral e a expansão do 
projeto existente, para proporcionar um 
acesso inclusivo a uma vasta rede de 
atrações, incluindo museus, teatros e 
exposições, assim como a mais praças 
e jardins da cidade.

Caminhos estáveis facultam 
um acesso fácil sem perder 
o contexto histórico
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Participação no  
Prémio Cidade
Acessível 2019

O Prémio Cidade Acessível é organizado 
pela Comissão Europeia juntamente com 
o Fórum Europeu da Deficiência. Exorta 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 2019!
A nona edição do Prémio será lançada 
na primavera de 2018 (data a 
confirmar). As candidaturas podem ser 
feitas através do preenchimento e envio 
do formulário de candidatura em linha 
até ao final do prazo. Para informação 
detalhada, consulte:
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141

Participar no Prémio Cidade Acessível 
não é apenas uma oportunidade de 
ganhar reconhecimento, é também 
uma oportunidade ímpar para 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.

Quem pode concorrer?
O candidato tem de ser uma autoridade 
governamental de uma cidade com 
mais de 50 000 habitantes de um dos 
Estados-Membros da UE. Em Estados-
Membros com menos de duas cidades 
com 50.000 habitantes, 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 2018 não é 
convidada a voltar a participar em 2019. 
Todas as outras cidades, incluindo as que 
obtiveram o segundo e terceiro prémios 
e as cidades a quem foram atribuídas 
menções honrosas são encorajadas a 
voltar a participar.

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: 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141
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Processo de seleção 
O júri analisará as medidas tomadas e 
previstas nas seguintes áreas:
• Ambiente urbanizado e espaços 

públicos;
• Transportes e infraestruturas 

relacionadas;
• Informação e comunicação, incluindo 

novas tecnologias (TIC);
• Instalações públicas e serviços.

O júri avaliará as candidaturas, tendo 
em conta os seguintes cinco critérios:
• Âmbito das ações
• Propriedade, nível de compromisso
• Impacto
• Qualidade e sustentabilidade dos 

resultados
• Envolvimento das pessoas com 

deficiência e parceiros relevantes.

O processo de seleção é dividido em duas 
fases: pré-seleção a nível nacional e seleção 
final a nível Europeu. O Júri Nacional 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 
2019 será anunciado no início de 
dezembro de 201. A cerimónia faz parte 
da edição anual da Conferência do Dia 
Europeu das Pessoas com Deficiência em 
Bruxelas.

O próximo Prémio Cidade 
Acessível celebrará o Ano 
Europeu do Património 
Cultural
Em 2018, a União Europeia celebra o 
património cultural. Assim, a próxima 
edição do Prémio Cidade Acessível vai 
reconhecer cidades que não mediram 
esforços para assegurar que o seu 
património e cultura sejam acessiveis 
a todos.

Juntamente com os tradicionais 
segundo e terceiro prémios, serão 
atribuídas duas menções honrosas 
para premiar realizações em matéria 
de acessibilidade no âmbito do 
património e da cultura. Embora uma 
das menções honrosas siga as regras 
habituais, sendo atribuída a uma 
cidade com mais de 50 000 habitantes, 
a outra dará - pela primeira vez - 
oportunidade a cidades com menos de 
50 000 habitantes de participarem no 
concurso e vencerem um prémio.

A página Web do Prémio Cidade 
Acessível será atualizada 
regularmente ao longo dos próximos 
meses, por isso, mantenha-se 
atento(a) para obter mais informação 
sobre estas menções honrosas.

The Access City Award 
Secretariat 
O Secretariado do Prémio Cidade 
Acessível pode prestar-lhe 

assistência na preparação. Para 
informação adicional, contacte:  
secretariat@accesscityaward.eu

2018
ANO EUROPEU 
DO PATRIMÓNIO
CULTURAL
#EuropeForCulture
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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:  
https://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: https://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: https://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: https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode 
obter exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o serviço Europe Direct 
ou um centro de informação local (ver https://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: http://eur-lex.
europa.eu.

Dados abertos da UE

O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://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.
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Pode baixar as nossas publicações ou subscrevê-las gratuitamente em
http://ec.europa.eu/social/publications

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

Social Europe

EU_Social

O Prémio Cidade Acessível anual reconhece o esforço das cidades 
europeias para se tornarem mais acessíveis a pessoas portadoras de 
deficiência e a idosos. Esta brochura celebra os feitos dos vencedores de 
2018 e dos restantes premiados – Lyon (França), Liubliana (Eslovénia), 
Luxemburgo (Luxemburgo) e Viborg (Dinamarca) – e põe em evidência 
as medidas concretas que tomaram para melhorar a acessibilidade nas 
respetivas cidades. Essas medidas incluem a acessibilidade do metro e do 
elétrico , apps de navegação, «zonas ecológicas» com trânsito limitado e 
ações de sensibilização.

KE-BL-18-001-EN
-C

ISBN 978-92-79-80891-3ISBN 978-92-79-80823-4
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http://ec.europa.eu/social/publications
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