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Apresentam-se diversos exemplos internacionais de boas experiências na  im-
plantação do desenho inclusivo  em espaços urbanos. Figuram casos concretos 
em cidades espanholas como Madrid, Vigo, Astorga, Ávila, Salamanca, e outras 
cidades como Paris, Buenos Aires, Pittsburgh, Amesterdão, Singapura.

Mário Pessegueiro, in Nota do autor

O trabalho desenvolvido pode ser entendido como um elemento de referência e 
de apoio ao arquiteto no sentido de ser possível a consulta de práticas corretas 
de projeto, envolvendo os espaços públicos das cidades, o acesso aos edifícios e 
espaços específicos que permitem o funcionamento destes.

Susana Machado, in Introdução

A mobilidade melhorada para pessoas com deficiência motrizes sempre foi um 
daqueles temas que “mexeram” com o arquiteto Mário Pessegueiro na verten-
te profissional, de tal sorte que uma grande parte do tempo passado por ele 
no estrangeiro em visitas turísticas e de lazer foi sempre dedicado ao registo 
minucioso de soluções adotadas em outras capitais para facilitar a vida a estes 
cidadãos. E o produto, extraordinário, de muitos anos de observação, estudo e 
registo de soluções, vem hoje ao encontro das reais necessidades dos cidadãos 
em Portugal que têm alguma deficiência motriz. 

José António de Sousa, in Prefácio
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Mário Pessegueiro

Nasceu no Porto em 1959, licenciou-se em Arquitetura em 1984 pela 
ESBAP (Escola Superior de Belas Artes do Porto).

Desde então tem vindo a trabalhar em diferentes áreas da arquitetura, 
realizando diversos edifícios habitacionais, industriais e de serviços.

 Paralelamente, e desde 2003, tem incorporado o design universal nos 
seus projetos e obras, na procura constante de criar edificações com 
máxima acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência.

Foi autor de diversos artigos temáticos em jornais periódicos sobre a 
importância do desenho urbano mais inclusivo para as cidades portu-
guesas. 

Empreendeu diferentes iniciativas de sensibilização sobre a acessibili-
dade e mobilidade junto de algumas autarquias no Norte de Portugal.

A sua pesquisa e trabalho procuram abranger práticas internacionais 
resultantes do estudo que tem vindo a efetuar ao longo dos anos. Tem 
procurado sempre a auscultação de organismos e profissionais ligados 
a pessoas com deficiência.

Desde há muito que aspirava escrever um livro técnico e didático sobre 
esta área, que espera venha agora contribuir para a melhoria da mobi-
lidade das cidades portuguesas e do seu património urbanístico.

Com o apoio de:
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9NOTA DO AUTOR

Quando em 2002 fui ao Estados Unidos da América e pude ob-
servar como os espaços urbanos eram tratados em termos de 
acessibilidades dos cidadãos, despertou em mim um interesse 
e curiosidade imensos em aprender o mais que pudesse sobre 
este novo modo de olhar as cidades.

Em Portugal existia já uma lei que enquadrava este tema e obri-
gava a que se efectuassem as alterações necessárias para que 
os edifícios e os equipamentos das cidades  se tornassem mais 
acessíveis e inclusivos.

Mas essa lei teimava em ser esquecida pelos vários organismos 
e mesmo pelos cidadãos comuns. Com efeito, era uma lei sem 
desenhos práticos, parecendo ter sido redigida mais por juristas 
com o dom da palavra do que por arquitectos, técnicos e espe-
cialistas da área da ergonomia e condição humana. 

Em 2006, contudo, surgiu uma nova lei em Portugal que traria 
ideias mais claras e consistente sobre este assunto.

Já nessa altura a minha pesquisa foi grande e acabei por es-
crever algumas páginas do ambicionado livro. No entanto, por 
motivos de ordem profissional este meu esforço inicial  não teve 
continuidade.

Volvidos alguns anos decidi agora retomar a ideia de concretizar 
este trabalho que queria que fosse não só um livro útil aos meus 
colegas arquitectos, como a todos aqueles que de uma maneira 
ou outra intervêm nas transformações da cidade e dos edifícios.

O seu conteúdo não pretende ser a transposição da legislação 
portuguesa em vigor nesta área, mas procura trazer ao público 
uma visão mais abrangente e mesmo histórica sobre a impor-
tância que a Acessibilidade e Desenho Universal (ou inclusivo) 
tem vindo a ter na sociedade em que vivemos.

O livro pretende ter, ainda, um conteúdo técnico e rigoroso com 
incidência nalguns capítulos, sempre privilegiando o desenho 
como melhor forma de comunicação.

Apresentam-se diversos exemplos internacionais de boas ex-
periências na  implantação do desenho inclusivo  em espaços 
urbanos. Figuram casos concretos em cidades espanholas como 
Madrid, Vigo, Astorga, Ávila, Salamanca, e outras cidades como 
Paris, Buenos Aires, Pittsburgh, Amesterdão, Singapura.

Com efeito esta vontade em tornar as cidades mais acessíveis 
e mais humanas  tem ganho relevância. Por exemplo na União 
Europeia uma em cada seis pessoas apresenta algum nível de 
deficiência desde ligeira até muito grave, totalizando  80 milhões 
de pessoas. É também verdade que 1/3 da população europeia 
acima dos 75 anos tem deficiências que as condicionam no seu 
habitat, na sua cidade, e na sua circulação, sendo que estes nú-
meros têm tendência a crescer e não a diminuir.

Assim sendo convidaria o leitor a embrenhar-se neste trabalho 
(que foi árduo) e a aproveitar a aprendizagem que tenho feito e 
cuja partilha proponho, como contribuição para a construção de 
um novo olhar sobre o nosso património comum.

Mário Pessegueiro, 2014
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Uma das áreas que mais preocupam a Liberty Seguros no âm-
bito da sua política de responsabilidade social é a da integração 
e inclusão dos cidadãos com dificuldades motrizes, permitindo-
-lhes ter uma vida facilitada e normal em sociedade. As nossas 
cidades, os nossos edifícios, os nossos meios de transporte, por 
via de regra não estão desenhados e programados a contar com 
as necessidades específicas de mobilidade e circulação dos ci-
dadãos que convivem com alguma deficiência motriz, e que lhes 
condiciona os movimentos. Por isso quando o Arquiteto Mário 
Pessegueiro nos abordou, e mostrou o projeto de livro que an-
dava a planear publicar há já alguns anos para comemorar o 30º 
aniversário do seu atelier de arquitetura, aderimos de imedia-
to com o maior entusiasmo à iniciativa, e acedemos ser um dos 
principais patrocinadores na edição desta obra de referência. 

São poucas as obras que abordam este tema, até porque a legis-
lação específica para o desenho de edifícios e de acessibilidades 
nas cidades vai variando ao sabor dos Governos e das priorida-
des políticas, e não deixa de ter impacto em muitas das áreas 
que o livro aborda. O arquiteto Mário Pessegueiro é um profissio-
nal com caraterísticas humanas e de sensibilidade social muito 
apuradas, e que o levam, para além das suas necessidades mer-
cantilistas perfeitamente legítimas, pois como qualquer cidadão 
tem de alimentar uma família e viver com decência, a preocupar-
-se também com questões de solidariedade e responsabilidade 
social. Em particular preocupa-o muito desde sempre este tema 
tão importante da mobilidade e acessibilidade de deficientes físi-
cos, um tema muito complexo que por via de regra só quem tem 
um caso na família entende em toda a sua plenitude. 

A mobilidade melhorada para pessoas com deficiência motrizes 
sempre foi um daqueles temas que “mexeram” com o arquiteto 
Mário Pessegueiro na vertente profissional, de tal sorte que uma 
grande parte do tempo passado por ele no estrangeiro em visitas 
turísticas e de lazer foi sempre dedicado ao registo minucioso de 
soluções adotadas em outras capitais para facilitar a vida a estes 
cidadãos. E o produto, extraordinário, de muitos anos de obser-
vação, estudo e registo de soluções, vem hoje ao encontro das 
reais necessidades dos cidadãos em Portugal que têm alguma 
deficiência motriz. 

Estes cidadãos agradecerão certamente qualquer impacto po-
sitivo que este livro venha a ter, quer em termos de promover 
legislação específica, quer em termos de incentivar as Câmaras 
Municipais a desviar alguns daqueles fundos comunitários - ou 
não - que foram aplicados em projetos com pouco sentido (pro-
fusão de rotundas), ou com pouca utilização (pavilhões desporti-
vos, ou piscinas municipais, em terras do interior com população 
envelhecida, que não os usa, ou então que as autarquias não têm 
dinheiro para manter abertas…), para adotar soluções que facili-
tem a vida aos cidadãos com dificuldades de locomoção.

Para a Liberty Seguros é um enorme orgulho poder estar asso-
ciada a este projeto de vida do arquiteto Mário Pessegueiro, no 
30º aniversário da fundação do seu atelier de arquitetura!

José António de Sousa
Presidente e CEO Liberty Seguros Portugal

jose.de.sousa@libertyseguros.pt
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A presente publicação aborda um tema essencial para o ato de 
projetar centrado no utilizador do meio edificado, num contexto 
de conforto e de segurança, incluindo as pessoas com mobilida-
de condicionada.

O homem sempre construiu ambientes que se ajustassem às 
suas necessidades específicas, no entanto, nem sempre na his-
tória da humanidade se consideraram as diferentes limitações 
temporárias ou definitivas do ser humano. O autor desta publi-
cação apresenta-nos uma contextualização internacional desta 
realidade, introduzindo referências que surgem das ciências da 
antropometria e da ergonomia, que permitem um desempenho 
humano otimizado no meio ambiente construído.

O trabalho desenvolvido pode ser entendido como um elemento 
de referência e de apoio ao arquiteto no sentido de ser possível a 
consulta de práticas corretas de projeto, envolvendo os espaços 
públicos das cidades, o acesso aos edifícios e espaços específi-
cos que permitem o funcionamento destes.

O ambiente construído deve ser ajustado ao homem e não o ho-
mem ao ambiente construído sendo, como tal, necessária a in-
corporação em todas as fases do planeamento urbano, projeto e 
obra, das referências técnicas sobre acessibilidade, permitindo 
a interação entre qualquer utente, independentemente das suas 
capacidades específicas, bem como, do ambiente que o rodeia. 

Esta obra dirige um contributo importante para a sociedade em 
geral e ao arquiteto em particular, por demonstrar que é pos-
sível a criação de condições físicas, garantindo oportunidades 
sociais para as pessoas que possuem necessidades especiais de 
mobilidade. 

Susana Machado – arq.ta



A - ORIGENS DA ACESSIBILIDADE

Dum modo geral, tudo o que o homem cria é essencialmente destinado ao seu 
uso pessoal. As dimensões de tudo o que realiza devem, pois, relacionar-se com 
as medidas do seu corpo.
“Arte de projetar em arquitetura” - Ernst Neufert
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Quando chegamos a uma cidade desconhecida, uma das primeiras im-
pressões que temos é sobre a qualidade dos “espaços públicos” que ela 
nos pode oferecer. Se são aprazíveis ou não. Se existe ruído a mais, ou o 
modo como circulam as pessoas que nela habitam, trabalham e circulam.

Intuitivamente, também olhamos para a proporção dos seus prédios relati-
vamente às ruas adjacentes, a largura das suas avenidas e passeios, e vi-
vência dos seus jardins. Olhamos ainda para o seu tráfego automóvel, se é 
intenso ou não, verificamos se é disciplinado e apreciamos o modo como 
os cidadãos se movimentam e utilizam a cidade. Enfim, todo um conjunto 
de aspetos que configuram a qualidade de uma cidade e dos seus espaços 
públicos. 

Mas convém recuar no tempo para perceber o contexto de desenvolvimen-
to das cidades a partir da 2.ª metade do séc. XX.

Espaço público junto à Casa 
da Música – Porto, Portugal
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 “Carta de Atenas”

Após a 2.ª Guerra Mundial, em 1945, com a ruína de muitas cida-
des europeias, surgiram novas tendências urbanas que trariam 
um novo modo de encarar a reconstrução e o desenvolvimento 
das cidades. De certo modo, entendia-se que as novas constru-
ções não deviam nascer paralelamente às ruas e avenidas, mas 
sim dispostas perpendicularmente a estas, de modo a captar 
melhor o sol para o interior das habitações a fim de se conseguir 
maior higiene ambiental.

Muito se deve a este novo ideal à “Carta de Atenas” (ver caixa), 
documento saído em 1933, após congresso de urbanistas e ar-
quitetos de todo o mundo, que veio a servir de base a novas práti-
cas de projetar a cidade no pós-guerra. Aliás, o arq. Le Corbusier 
teve uma ação interveniente nesta nova consciência urbana.

A denominada “zonificação” da cidade com funções distintas 
na sua implantação, tais como indústria, habitação, ou comér-
cio, estava em primeiro plano, assim como a criação de gran-
des avenidas que rompessem com as muralhas medievais das 
cidades, eram motivo de desenvolvimento e ordenamento do 
território. Deu-se, pois, mais ênfase à mobilidade dos cidadãos 
do que à acessibilidade, privilegiando o indivíduo possuidor de 
automóvel. O automóvel, aliado à maquinização das cidades, era 
o que mais importava até para responder aos anseios das popu-
lações saídas da vivência traumática que constituiu o período da 
2.ª Guerra Mundial. Mas no final dos anos 60 viam-se já sinais 
de degradação resultantes da invasão e primazia do automóvel 
nas cidades.

“Carta de Atenas”:

Ponto 66: “Nem tudo o que é passado tem por definição direito à 
perpetuidade. 

Convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado. 

Se os interesses da cidade são lesados pela persistência de deter-
minadas presenças insignes, majestosas de uma era já encerrada, 
então deve proceder-se à sua demolição.”



ORIGENS DA ACESSIBILIDADE18

Anos 70

Foi a partir dos anos 70 do séc. XX que começou uma nova cons-
ciência relativa à qualidade dos “espaços públicos” e ao modo 
de pensar as cidades. Uma discussão sobre estes temas foi 
ganhando espaço entre urbanistas, arquitetos e responsáveis 
políticos, que, vendo a desumanização e degradação de certas 
zonas urbanas, procuraram então travar o avanço do automóvel 
e começaram a encarar de outro modo a qualidade ambiental 
e a preservação do património edificado. A reabilitação urbana 
adquiriu relevância, tendo vindo a ser fulcral na sustentabilidade 
da cidade enquanto espaço vivido. A relação dos conjuntos edifi-
cados com espaços públicos acabava por ser inevitável perante 
uma leitura global da cidade.

É nesta fase que o turismo urbano ganha um destaque cres-
cente em cidades de todo o mundo. Na Europa, cidades como 
Paris, Copenhaga, Madrid, Barcelona, Friburgo e outras foram 
intervencionadas, dando-se primazia ao “espaço público”. Com 
efeito, urbanistas e entidades municipais começaram a perceber 
a importância da reabilitação urbana e a valorização do espaço 
público e património edificados, pois era essencial não só revita-
lizar as cidades como também atrair uma nova indústria urbana 
do pós-guerra, que consistia no turismo. 

Havia, pois, que preparar as cidades para poderem receber no-
vos tipos de visitantes e utilizadores de todo o espaço urbano.

“Ramblas” (Barcelona - Catalunha):
Zona pedonal pioneira criada para 
tornar mais livre e acessível a 
circulação dos peões numa zona 
central de Barcelona.
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Paris - França

Em França e especialmente em Paris, esses princípios estiveram sempre pre-
mentes, mas com maior destaque na década de 80, durante a governação de 
François Miterrand, em que se promoveram emblemáticas transformações 
da capital francesa, se organizaram concursos de arquitetura internacionais 
e se fizeram convites a arquitetos estrangeiros para revitalizarem diferentes 
núcleos históricos e novos polos de desenvolvimento de Paris.

Exemplos dessas novas grandes intervenções foram o novo eixo da “La 
Defense”, que se pretendia personalizar como um novo centro de negócios e 
comercial que pudesse atrair empresas de todo o mundo, assim como uma 
população mais jovem. Vastas áreas pedonais surigiram então, intercaladas 
com formas arquitetónicas, prismáticas por vezes, que simbolizavam o me-
lhor que a França produzia em arquitetura “high tech”.

Mas outros símbolos nasciam espalhados por Paris: o Museu Louvre, de I.M. 
Pei, a Ópera da Bastilha, de Carlos Ott , ou o Instituto do Mundo Árabe, de 
Jean Nouvel, entre outros, que promoveram novamente Paris como eixo cul-
tural da Europa, como outrora já o tinha sido. 

Grand Arc de “La Defense” – Paris
arq. Johan Otto Von Spreckelsen, concurso 1983
construção: 1985/1989

Ives Daugue – coordenador dos grandes projetos de 
arquitetura e urbanismo em Paris - 1985”:

(...)” O Presidente François Miterrand quis que os 
grandes projetos de arquitetura e urbanismo – cujo 
programa tinha anunciado em Março de 1982 – fos-
sem uma contribuição para o reordenamento de 
Paris, ficando como testemunhos da arquitetura da 
nossa época. Mas ele conferiu-lhe também uma mis-
são mais vasta: esta nova geração de grandes equi-
pamentos culturais deve permitir ao maior número 
de pessoas ter acesso a todas as formas de cultura, 
a tudo quanto nos legaram gerações de arquitetos, 
artistas, artesãos (... )“



B - ESPAÇO PÚBLICO

A qualidade de um espaço público, advém da sua capacidade de receber todo um 
público com diferentes  níveis de mobilidade.  
O desenho arquitectónico destes espaços, terá maior qualidade se souber conju-
gar a estética dos mesmos, com factores de acessibilidade e segurança que todos 
os cidadãos aspiram ter na sua cidade.
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Planos de Acessibilidade pedonal

As cidades tendem cada vez mais a criar “Planos de Acessibilidade 
pedonal” que conduzem a um conjunto de medidas corretivas 
das barreiras arquitetónicas existentes no meio urbano a fim de 
melhorar substancialmente a circulação e mobilidade dos seus 
habitantes.

Estes planos devem ser aplicados não só em zonas centrais 
como também em zonas suburbanas residenciais.

A sua execução á resultante de uma vontade política contínua e 
persistente ao longo dos anos.

Essas intervenções urbanas assentam em parâmetros e linhas 
orientadoras das quais se destacam as seguintes:
1. Dimensionamento ergonómico dos passeios e espaços públicos.
2. Reordenamento de mobiliário urbano. Exemplos: postes de 

iluminação e caixas da EDP, sinalização de tráfego diversa.

3. Segurança entre tipos de tráfego (automóvel, pedonal, ciclo-
vias).

4. Introdução de rampas funcionais nas zonas de atravessamen-
to ou interseção de tipos de tráfego.

5. Aplicação de pavimentos de ‘alerta” e direcionados” nos locais 
que transmitam perigo para pessoas cegas ou amblíopes.

6. Difusão e aplicação de sistemas de informação em “Braille”.
7. Painéis de informação urbana luminosos vocacionados para 

pessoas surdas.
8. Garantir acessibilidade aos edifícios de utilização pública.
9. Garantir acessibilidade às zonas de lazer.
10. Garantir total acessibilidade dos parques infantis para uso de 

crianças portadoras de deficiência.
11. Parqueamento acessfvel e eficaz para pessoas com deficiên-

cia.

C.M. de Lisboa:
Proposta de Percurso pedonal saudável
2011.
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Quiosque

Av. 5 de Outubro

Av. 5 de Outubro

Av. Elias Garcia

Av. Elias Garcia

Equipamen
to

EDP
Lancil sobrelevado
funciona como guia

Pavimento táctil,
para alerta

Lancil sobrelevado,
funciona como guia

Alinhamento de
passadeiras

Lancil de betão
de 0.20 m

Cota do passeio
desce para a cota do
atravessamento

Plano inclinado
com 8%

2.70 m

3.00 m

10.26

Pavimento liso para
reforçar contraste
com pisos pitonados
e estriados

Cota do passeio
desce para a cota do

atravessamento

Pavimento táctil,
para encaminhamento

Lancil de betão
de 0.20 m

3.00 m

8.01 m

Guarda de protecção,
impedir acesso à passagem

de peões por este local

Plano inclinado
com 8%

Plano inclinado
com 10%

Exemplo de extrato de projeto desenvolvido com o ob-
jectivo de criar melhores condições de acessibilidade 
pedonal num determinado cruzamento de Lisboa.

Numa primeira fase, o projeto teve que elaborar um 
diagnóstico das situações anómalas que contraria-
vam uma boa mobilidade de todos os peões em geral.

Como se tratava de uma situação de interseção de 
tipos de tráfego diversos, foram ponderadas e es-
tudadas as soluções adequadas a garantir maior 
acessibilidade e segurança dos peões nos diferen-
tes atravessamentos das avenidas.

Dessas soluções destacam-se as seguintes:
1. Passagens de peões e respetivos ressaltos a eli-

minar.
2. Eventuais mudanças de local de diferentes tipos 

de mobiliário urbano.
3. Contenção de custos nas soluções arquitetónicas 

e técnicas propostas no projeto.
4. Manutenção de elementos preexistentes, tanto 

quanto possível.
5. Criar soluções que criem redução de velocidade 

do tráfego automóvel.
6. Melhor regulação de temporizações dos semáfo-

ros que assegurem a segurança de peões idosos.

Extrato de Estudo Prévio de “Adaptação de Passagem de peões no cruzamento 
Av. 5 de Outubro/Av. Elias Garcia” - Câmara Municipal de Lisboa.
Coordenação: arq. Pedro Homem Gouveia.
Desenvolvimento: arq. Pedro Alves Nave.
Colaboração: arq. Jorge Falcato Simões, arq. Pedro Homem Gouveia, eng. Rui Guerreiro
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Coimbra - Portugal
Esta cidade tem vastas áreas pedonais em “calçada à portuguesa”.

Calçada à portuguesa

Em espaços públicos que merecem ou suscitam 
eventuais remodelações urbanas, encontramos, 
por vezes, valores estéticos e históricos que faz todo 
o sentido preservar.

Um desses valores que encontramos nas cidades 
portuguesas e que são especialmente apreciados 
por especialistas e turistas estrangeiros é a deno-
minada “calçada à portuguesa". E apesar de algu-
mas polémicas sobre este tipo de pavimento, os 
Portugueses nutrem por este pavimento uma espe-
cial admiração e orgulho.

Este tipo de pavimento pedonal foi desde sempre 
destinado ao uso exclusivo de peões.

Encontram-se nas mais diferentes cidades de 
Portugal, como em Lisboa, Coimbra (ver foto), 
Porto, ou mesmo em Ponta Delgada (Açores).

A “calçada à portuguesa" é composta basicamente 
por cubos de calcário e basalto assentes em cama-
da de areia e cimento, e talhados de modo a con-
jugarem-se entre si com muito rigor de execução. 
Deste modo são obtidos desenhos com temáticas 
diversas, desde desenhos rurais até motivos geo-
métricos.

Este tipo de pavimento distingue-se pela inegável 
qualidade artesanal, pois eram feitos por calcetei-
ros habituados na arte de calcetamento, que pro-
gressivamente foram desaparecendo ou mesmo 
emigrando. Com o tempo, estes profissionais foram 
substituídos por outros com inferior conhecimento 
técnico e artístico sobre a aplicação deste material.
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É indispensável circunscrever estas intervenções 
ao que realmente deve e pode ser mantido, não 
esquecendo aspetos económicos e de manuten-
ção. Também será conveniente que os municípios 
que estejam empenhados em manter certos espa-
ços com a “calçada à portuguesa” consigam pro-
mover a formação técnica e profissional de novos 
calceteiros, bem diferentes daqueles aplicadores 
de recurso que regularmente certas empresas de 
construção “oferecem“ aos municípios para irem 
mantendo as muitas ditas “calçadas à portuguesa” 
de fraca qualidade.

Existem cidades portuguesas (Lisboa e Coimbra) 
que têm vastas áreas pedonais nestes pavimentos 
com qualidade artística, pelo que se impõe uma 
manutenção constante.

Ponta Delgada - S. Miguel - Açores
Foto inferior: neste caso foi possível ter pavimento liso (basalto) em paralelo à 
“calçada à portuguesa”.

Ponta Delgada - S. Miguel - Açores
Exemplo de passadeira elevada, com material de cor 
contrastante, que permite criar maior segurança para os peões.

Coimbra - Portugal:
As peças em calcáreo e basalto são aqui aplicadas 
com extremo rigor de execução. Repare-se nas peças 
pentagonais de encaixe entre as peças de cálcario branco.



Ao começar um projeto é importante que tudo o que se desenha e se cria deve ser 
livre de obstáculos físicos.
O acesso aos edifícios, a circulação interior intuitiva, espaços de manobras possí-
veis, zonas de trabalho acessíveis são condicionantes básicas no ato de criar.

C - ERGONOMIA DOS EDIFÍCIOS
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A facilidade de acesso ao interior dos edifícios começa pela po-
sição e implantação destes relativamente às vias urbanas e ter-
reno onde se inserem.

Por isso, o nível da entrada e seu afastamento à via pública ou 
parque de estacionamento são condicionantes básicas em ter-
mos de acessibilidade, quando se planeia um conjunto de edifi-
cações, ou um simples edifício.

Por exemplo, ao implantar um edifício num terreno com declive, 
é importante que o estacionamento se faça perpendicularmente 
à entrada (figura B) e não de modo paralelo (figura A).

Evitam-se, deste modo, correções e medidas suplementares que 
desfiguram a arquitetura do local, além de serem dispendiosas.

É possível prever vias acessíveis até às entradas dos edifícios, 
através de uma modelação do terreno para eliminar barreiras 
arquitetónicas.

Essa modelação pode implicar desaterro (figura C) ou aterro (fi-
gura D) do terreno adjacente ao edifício, e em especial junto ao 
respetivo acesso ao seu interior.

Também é possível prever uma ponte ou passadiço a fim de as-
segurar uma acessibilidade fácil desde o aparcamento até à en-
trada do edifício (figura E).

A Situação de parqueamento relativa ao edifício torna dificil 
ou impraticável acesso ao mesmo (a evitar).

B Colocação de parqueamento lateral facilita acessibilidade 
ao edifício (recomendável).
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C
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E
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Entre o público e o privado

É frequente encontrar inúmeras entradas de edi-
fícios em espaço urbano que colocam importantes 
barreiras arquitectónicas a quem queira aceder ao 
seu interior. Rampas inacessíveis, degraus ou por-
tas estreitas e pesadas são alguns exemplos dessas 
barreiras. Em edifícios integrados no tecido urbano 
que dispõem de galerias exteriores, é fundamental 
que estas zonas públicas surjam na continuidade 
dos passeios, sem ressaltos ou degraus. As entra-
das dos edifícios (A, B, C) podem conter ressaltos li-
geiros que sirvam de batentes às portas de entrada. 
Não é necessário implantar soleiras ou degraus.
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A A transição entre dois desníveis com ressalto 
de 6 cm pode ser vertical.

B Desnível entre 6 e 13 cm deve ser rampeado 
com elemento facetado de inclinação não 
superior a 12 %.

C Para desnível superior a 13 cm devem ser 
providenciadas rampas, em situações de 
correção de barreiras arquitetónicas.



D - SANITÁRIOS E COZINHAS

É importante a aplicação dos princípios do “Desenho Universal” nos objectos e es-
paços de uso corrente e diário pois lidamos com eles durante toda uma vida.
A ergonomia e a funcionalidade  nestes espaços são fulcrais  assim como  a forma 
nos movimentamos dentro deles.
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A

Movimentos necessários de acesso a uma sanita, a executar por 
determinadas pessoas em cadeira de rodas

Existem dois tipos de sanitários a considerar:
A - Instalações sanitárias de uso geral e público.
B - Instalações sanitárias de uso habitacional

As instalações sanitárias de uso geral abrangem estabeleci-
mentos e equipamentos de utilização pública, quer sejam pri-
vadas ou não. Por exemplo, lares, hotéis, agências bancárias, 
estabelecimentos do Estado e de educação.

Nestas instalações incluem-se os sanitários de uso frequen-
te, que contarão com medidas interiores mínimas de 2,20 x 
2,20 m. No entanto, a sua configuração pode variar conforme 
o projeto de instalação, desde que sejam cumpridas certas 
condicionantes: 
- Possibilidade de circunscrever círculo de 360º com uma ca-

deira de rodas.
- Aplicação de barras de apoio nos locais convencionados.
- Aplicação de louças sanitárias de modelo específico com 

caráter universal.
- Lavatórios com canalizações protegidas.
- Dispositivos elétricos dispostos à altura convencionada 

máxima de 1.20 m.

Sanitário individual com lavabo de características universais. 
Área 10 m²

DCB
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Condicionantes:
a) Porta de acesso com passagem livre de 80 cm de abertura para o exterior.
b) Inscrição de círculo com 1.50 m. para rotação de 360º de uma cadeira de rodas.
c) Espaço livre junto aos lavatórios com 0,75 x 1,20 m.
d) Cabine com barras de apoio e sanita específica (desenho universal).
e) Dimensão da cabine permite espaço livre j junto à sanita de 0,75 x1,20 m.
f) Urinol com alargamento e espaço livre frontal de 0,75 m x 1.20 m.
g) Dispositivos elétricos e puxadores a 1,20 m. e 1,00 m (máximo de altura) 

respetivamente.

Nos casos-tipo de instalação sanitária pública po-
de-se considerar uma área útil necessária de 36 m2 
para ambos os sexos com cabine incluída para pes-
soas com deficiência. Esta opção deve ser tomada 
quando não for possível um compartimento indivi-
dual para esse tipo de pessoas. O sanitário indivi-
dual resulta numa maior privacidade, em especial 
quando a pessoa é acompanhada por uma outra de 
sexo oposto.
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Sanitários individuais: 
áreas comerciais e de serviços

Os sanitários públicos individuais com desenho uni-
versal devem situar-se em locais acessíveis no interior 
dos respetivos edifícios.

Deste modo é recomendável localizarem-se no piso de 
maior tráfego e perto das entrada principais.

Existem diversas configurações, conforme se pode ve-
rificar em A, B, C e D, às quais correspondem diferen-
tes áreas.

A disposição das peças sanitárias, a instalação de bar-
ras de apoio e o sentido de abertura das portas são con-
dicionantes importantes para que o respetivo sanitário 
cumpra os seus objetivos; servir todos os cidadãos.

A Sanitário “universal”. Área: 4,90 m2 B Sanitário “universal”. Área: 4,07 m2

C Sanitário de uso pouco frequente. 
1,70 m x 1,60 m. Área: 2,72 m2

D Sanitário de uso frequente. 
2,20 m x 2,20 m. Área: 4,84 m2
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É importante a aplicação dos princípios 
do “Desenho Universal”, de modo a que 
os objetos que sirvam o ser humano de-
sempenhem bem a sua funcionalidade. 
Mesmo nos objetos de uso corrente que 
julgamos de menor importância, pois lida-
mos com eles inúmeras ocasiões durante 
toda a vida. Por exemplo, nos sanitários 
públicos, a disposição dos urinóis e respe-
tiva altura da sua borda é variável confor-
me se destinem a adultos ou a crianças.

Indepedentemente da estatura dos adul-
tos, os urinóis devem situar-se a 60 cm do 
pavimento (A e B).

Nos urinóis para rapazes, a borda destes 
situa-se entre 30 e 40 cm de altura (C e D). 

Em estabelecimentos pré-primários é 
conveniente a localização dos urinóis con-
forme a figura D.

A distância mínima entre eixos de urinóis, 
será 60 cm, mas é recomendável existir 
maior distanciamento.

A altura de um secador de mão é 
constante, ou seja, 1.10 m.

Vista frontal com disposição

Homem Rapaz de 6 anos Pessoa em cadeira de rodas

A Homem alto B Homem baixo C Rapaz de 7 anos D Rapaz de 4 anos



E - EQUIPAMENTOS

No fundo, todos os edifícios são “equipamentos” que nos servem ou utiliza-
mos durante uma vida: uma sala de espetáculos, uma piscina, um hotel, um 
parque municipal ou algum monumento que visitamos. Por isso, não podem 
ser incompletos ou negligentes quanto à sua plena utilização.



SALAS DE ESPETÁCULO138

Todas as salas de espetáculo 
que recebam público devem in-
cluir espaços livres adequados 
para espetadores sentados em 
cadeira de rodas. Incluem-se 
nesta tipologia salas destinadas 
a cinemas, teatros, auditórios, 
salas de conferências.

É conveniente que estes espa-
ços (polígonos de 1.20 x 0.80 m) 
estejam distribuídos em dife-
rentes pontos do recinto, e perto 
de corredores e saídas.

Igualmente importante é o aces-
so de uma pessoa em cadeira 
de rodas desde a plateia até ao 
palco, pelo que este trajeto deve 
estar desimpedido de barreiras 
arquitetónicas.

As instalações sanitárias a pre-
ver devem ser acessíveis e di-
mensionadas para receber pes-
soas em cadeira de rodas.

A dimensão interior da cabina 
não pode ser inferior a 2.20 x 
2.20 m., de modo a possibilitar 
a circulação interior de uma ca-
deira de rodas com comodidade. 
Devem atender à legislação em 
vigor quanto à disposição dos 
elementos que a compõem.

Na maioria dos espetáculos, o surdo não assiste por falta de acompanhamento – não tem acesso quer 
à letra da música quer ao diálogo nas peças de teatro. O que poderei sugerir é que se crie, numa parte 
superior da parede, um painel com legendas, bem pensado, para não prejudicar nem os espetadores 
nem os cantores ou atores.

Sofia Aroso - arquiteta 
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A posição do lugar para cadeira de rodas 
deve ocupar um polígono de 80 x 120 cm. O 
seu alinhamento relativamente ao lugar ime-
diatamente a seu lado deve situar-se 30 cm 
recuado em relação ao posicionamento dos 
lugares convencionais. Isso permitirá que os 
acompanhantes das pessoas em cadeira de 
rodas estejam devidamente alinhados. 

Para uma melhor flexibilização deste tipo 
de equipamento, existem diferentes mode-
los de cadeiras de auditório que podem ser 
facilmente retiradas em caso de possibili-
dade de permanência de pessoas em cadei-
ra de rodas.

Quando um auditório não prevê lugares 
para estas pessoas, isso implica improvi-
sar uma localização inadequada. Tal facto 
conduz à exclusão da pessoa, além de criar 
fortes inconvenientes na circulação dos es-
paços. Numa situação de pânico pode trazer 
graves consequências. Auditório sem lugar para pessoas em cadeira de rodas
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Auditórios

Visualização:

1 - Em auditórios onde surjam eventos em que 
se preveja que os espetadore,s em geral, estejam 
predominantemente sentados, os espetadores em 
cadeiras de rodas devem estar posicionados de 
modo a poderem ter boa visualização para o palco.
Para tal acontecer, os seus espaços devem si-
tuar-se desencontrados com os lugares da 1.ª 
fila na sua frente (A e B).

2 - Em espetáculos ou eventos em que se preve-
ja que os espetadores estejam com frequência 
de pé nos seus lugares (ex: estádios, concertos 
de música, etc.), é indispensável existir platafor-
ma elevada nos lugares destinados a pessoas 
em cadeiras de rodas (C). A configuração dos 
espaços arquitetónicos devem, pois, estar con-
cebidos para tal.

Percursos acessíveis a um auditório não podem 
sobrepor-se ou coincidir com espaços destinados a 
cadeiras de rodas.

A

B

C
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Camarins e cabinas

As salas de espetáculo devem conter zonas exclusivas do 
público com total acessibilidade, como já se referiu nas 
páginas anteriores.

No entanto, nos espaços destinados ao pessoal interno 
e eventuais intervenientes dos espetáculos, como por 
exemplo camarins, estes devem estar preparados para 
ter cabinas de mudança de roupa. Estas cabinas podem 
ser idênticas às utilizadas nos espaços comerciais, pelo 
que as suas caraterísticas devem poder ser utilizadas por 
pessoas em cadeira de rodas.

Caraterísticas:
- Se a cabina tiver porta de abrir para o exterior, ou porta 

de correr, o seu espaço deve permitir a rotação de ca-
deira de rodas de 180º (D).

- Quando a separação for através de cortina movível, a 
rotação da cadeira de rodas será de 90º (E).

- Existência de um assento com medidas mínimas de 40 x 
80 cm.

- Colocação de espelho no seu interior de forma que pos-
sa ser utilizado quer por uma pessoa de pé ou sentada. 
Assim, deve distar do pavimento no máximo 30 cm, ter 
pelo menos 45 cm de largura e 1.30 m a 1.50 m de altu-
ra, recomendando-se uma altura bem superior para que 
tenha uma utilização mais inclusiva.

D Cabina de prova com porta  de abrir 
ou correr. Medidas mínimas 160 x 
1.60 m. Recomendável aplicação de 
medidas superiores.

E Cabina de prova ou camaril com 
cortina. Medidas mínimas 1.55 x 
1.60 m. Recomendável aplicação de 
de medidas superiores.
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