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Conceito

"Acessibilidade é uma característica do ambiente ou de um 
objecto que permite a qualquer pessoa estabelecer um 
relacionamento com esse ambiente ou objecto, e utilizá-los 
de uma forma amigável, cuidada e segura“
Fonte: Conceito Europeu de Acessibilidade - Relatório do Grupo de Peritos criado pela Comissão Europeia 

- 2003

Objectivo

Garantir a acessibilidade ao meio envolvente, isto é, aos bens,
serviços, produtos e equipamentos, é assegurar as condições para
o exercício de cidadania e de autonomia a todas as pessoas.

Inclusão de todas as pessoas com ecessidades especiais :
• Pessoas com deficiência
• Em cadeira de rodas
• Cegos
• Idosos
• Obesos
• Invalidez temporárias
• Grávidas
• Com crianças de colo
• Etc…



O Universo

Cerca de 10% da população, ou seja, 650 milhões de pessoas, 
vivem com uma deficiência. São a maior minoria do mundo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), este 
número está a aumentar, devido ao crescimento 
demográfico, aos avanços da medicina e ao processo de 
envelhecimento.



Mercado europeu

As pessoas com necessidades especiais de acesso na UE
efetuaram cerca de 783 milhões de viagens dentro da União
Europeia, incluindo tanto as viagens domésticas como as
viagens entre países da EU.

Entre todos os Estados membros da União Europeia, França,
Reino Unido e Alemanha são os principais mercados
emissores para o Turismo Acessível, considerando o fluxo
doméstico e intra-UE.

Turismo acessível



Quanto aos principais mercados internacionais de entrada,
de acordo com a relação entre as partidas para a UE e a
população com necessidades especiais de acesso, as pessoas
dos países desenvolvidos têm maior propensão para viajar
para a UE do que as pessoas dos países BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul).

No total, a Procura de Turismo Acessível da UE (entrada de
pessoas com necessidades especiais de acesso) foi de 17,6
milhões de viagens em 2012, dos quais 7,2 milhões foram de
pessoas com deficiência e 10,4 milhões foram de público
sénior.

Entre os 11 mercados-chave de entrada, os EUA, Suíça e
Rússia são os principais países emissores.



Previsão de crescimento do mercado: com base no
crescimento previsto da população idosa e o consequente
crescimento do número de indivíduos com deficiência, e
assumindo como estável a propensão para viajar e a
respetiva frequência, obteve-se uma previsão da Procura
futura de Turismo Acessível.

Assim, estima-se que em 2020 a Procura de Turismo
Acessível da UE por pessoas da UE continue a crescer para
cerca de 862 milhões de viagens por ano, e a procura dos
principais mercados internacionais de entrada atinja 21
milhões de viagens por ano.

Fonte estudo ENAT- European Network for Accessible Tourism



Até ao momento o turismo náutico em Portugal é quase 
inexistente para este grupo de pessoas (pessoas com 
mobilidade especiais ou de mobilidade condicionada)

Razão principal:

⇨ as pessoas com necessidades específicas de acesso
tendem a considerar e acautelar as suas necessidades
especiais na elaboração e reserva das suas viagens, com
muitos a verificar as condições de acessibilidade com
antecedência, ou selecionando viagens em que estas
questões não sejam suscetíveis de surgir ou estejam
garantidas.



A realidade do nosso país é que não estamos
preparados para receber em condições
pessoas com mobilidade condicionada, e
quando algum potencial cliente (turista)
procura informações, Portugal não convida à
sua estadia.

Como exemplo vamos ver o vídeo seguinte:

O dia-a-dia de uma pessoa com 

Mobilidade Condicionada em Portugal





É necessário mudar o 
panorama nacional 

relativo à acessibilidade



Medidas tomadas

• Decreto-Lei nº123/97, de 22 de Maio

• Esta legislação foi quase totalmente ignorada e a aplicação não surgiu 
mudanças no panorama nacional

• Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto

Este veio revogar o Decreto-Lei nº123/97, de 22 de Maio, 
com o objectivo de precisar melhor alguns aspectos que 
não facilitaram a cabal aplicação deste diploma e alargar as 
Normas Técnicas de Acessibilidade aos edifícios 
habitacionais.

Finalmente as autarquias começaram a exigir que a 
legislação fosse aplicada a todos os edifícios públicos e 
privados.

Qualquer licenciamento novo ou alteração de existentes 
devem seguir a legislação referente à acessibilidade de 
edifícios.



Descodificação desenhada das Normas técnicas

Devido à dificuldade de interpretação da legislação, e de modo a 
ajudar no seu entendimento, foi criado pelo Secretariado Nacional de 
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência o Guia 
Acessibilidade e Mobilidade para todos.

Esta publicação é uma ferramenta muito útil e contem ilustrações das 
Normas Técnicas e pretende ser um modo de ajudar a clarificar as 
duvidas que possam surgir ao longo da leitura das mesmas.

Os desenhos que se apresentam pretendem exclusivamente ilustrar a 
legislação, estando, por vezes, acompanhados por ressalvas e 
recomendações que visam a sua melhor aplicação.



CAPÍTULO 1  - Via pública

Secção 1.1. Percurso acessível

1.1.1. As áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de 
percursos pedonais, designados de acessíveis, que proporcionem o 
acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 
condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura activa, 
nomeadamente:

Lotes construídos;  Equipamentos coletivos;  Espaços públicos de 
recreio e lazer;  Espaços de estacionamento de viaturas;  Locais de 
paragem temporária de viaturas para entrada/saída de passageiros;  
Paragens de transportes públicos.



CAPÍTULO 1  - Via pública

Secção 1.1. Percurso acessível

1.1.2. A rede de percursos pedonais acessíveis deve ser contínua e 
coerente, abranger toda a área urbanizada e estar articulada com as 
actividades e funções urbanas realizadas tanto no solo público como 
no solo privado.

1.1.3. Na rede de percursos pedonais acessíveis devem ser incluídos:

1) Os passeios e caminhos de peões;

2) As escadarias, escadarias em rampa e rampas;

3) As passagens de peões, a superfície ou desniveladas;

4) Outros espaços de circulação e permanência de peões.



CAPÍTULO 1  - Via pública
Secção 1.1. Percurso acessível

1.1.5. Caso não seja possível cumprir o 
disposto anteriormente em todos os 
percursos pedonais, deve existir pelo 
menos um percurso acessível que o 
satisfaça, assegurando os critérios definidos 
no n.º 1.1.1 e distâncias de percurso, 
medidas segundo o trajeto real no terreno, 
não superiores ao dobro da distância 
percorrida pelo trajecto mais directo.



1.2.1. Os passeios adjacentes a 
vias principais e vias 
distribuidoras devem ter uma 
largura livre não inferior a 1,5 
m.

Recomenda-se , como boa 
prática, a colocação, do 
mobiliário urbano e dos 
restantes elementos numa 
“faixa de infraestruturas”,
libertando-se a restante área 
de passeio de obstáculos.

Secção 1.2. Passeios e caminhos de peões



1.2.2. 
Os pequenos acessos 
pedonais no interior 
de áreas plantadas, 
cujo comprimento 
total não seja 
superior a 7 m, 
podem ter uma 
largura livre não 
inferior a 0,9 m.

Secção 1.2. Passeios e caminhos de peões



1.3.1. As escadarias na via 
pública devem satisfazer o 
especificado na secção 2.4 
e as seguintes condições 
complementares:
1) Devem possuir 
patamares superior e 
inferior com uma faixa de 
aproximação constituída 
por um material de 
revestimento de
textura diferente e cor 
contrastante com o 
restante piso;

Secção 1.3. Escadarias na via pública



2) Devem ser constituídas 
por degraus que cumpram 
uma das seguintes 
relações dimensionais:

(Valores em metros)

2) Recomenda-se que a 
indicação “0,125 a 0,15 -
0,75” seja utilizada
exclusivamente no caso de 
se tratar de escadarias em 
rampa.

Secção 1.3. Escadarias na via pública



3) Se vencerem 
desníveis superiores a 
0,4 m devem ter 
corrimãos de ambos os 
lados ou um duplo 
corrimão central, se a 
largura da escadaria for 
superior a 3 m, ter 
corrimãos de ambos os 
lados e um duplo 
corrimão central, se a 
largura da escadaria for 
superior a 6 m.

Secção 1.3. Escadarias na via pública



1.4.1. As escadarias em rampa na 
via publica devem satisfazer o 
especificado na secção 1.3 e as 
seguintes condições 
complementares:

1) Os trocos em rampa devem ter 
uma inclinação nominal não 
superior a 6% e um 
desenvolvimento, medido entre o 
focinho de um degrau e a base do 
degrau seguinte, não inferior a 0,75 
m ou múltiplos inteiros deste valor;

2) A projeção horizontal dos trocos 
em rampa entre patins ou entre 
trocos de nível não deve ser 
superior a 20 m.

Secção 1.4. Escadarias em rampa na via pública

Chama-se a atenção para o facto de 
a escadaria em rampa dever 
constituir uma solução de recurso 
devendo existir sempre uma rampa 
alternativa à mesma.



2.4.1. A largura dos lanços, patins e 
patamares das escadas não deve 
ser inferior a 1,2 m.

2.4.2. As escadas devem possuir:

1) Patamares superiores e inferiores 
com uma profundidade, medida no 
sentido do movimento, não inferior a 
1,2 m;

2) Patins intermédios com uma 
profundidade, medida no sentido do 
movimento, não inferior a 0,7 m, se 
os desníveis a vencer, medidos na 
vertical entre o pavimento 
imediatamente anterior ao primeiro 
degrau e o cobertor do degrau 
superior, forem superiores a 2,4 m.

Secção 2.4 Escadas incluídas em percurso acessíveis



Secção 2.4 Escadas incluídas em percurso acessíveis



Secção 2.4 Escadas incluídas em percurso acessíveis

2.4.9. Corrimãos das escadas



2.4.8. As escadas que vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem
possuir corrimãos de ambos os lados.

2.4.9. Os corrimãos das escadas devem satisfazer as seguintes 
condições:

1) A altura dos corrimãos, medida verticalmente entre o focinho dos degraus e o 
bordo superior do elemento preênsil, deve estar compreendida entre 0,85 m e 
0,9 m;

2) No topo da escada os corrimãos devem prolongar-se pelo menos 0,3 m para 
alem do ultimo degrau do lanço, sendo esta extensão paralela ao piso;

3) Na base da escada os corrimãos devem prolongar-se para alem do primeiro 
degrau do lanço numa extensão igual a dimensão do cobertor mantendo a 
inclinação da escada;

4) Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos vários lanços da escada.

Secção 2.4 Escadas incluídas em percurso acessíveis



Secção 2.5 Rampas

1) Ter uma inclinação não 
superior a 6 %, vencer um 
desnível não superior a 0,6 m 
e ter uma projeção horizontal 
não superior a 10 m;

2) Ter uma inclinação não 
superior a 8 %, vencer um 
desnível não superior a 0,4 m 
e ter uma projeção horizontal 
não superior a 5 m.

2.5.1. As rampas devem ter a menor 
inclinação possível e satisfazer uma 
das seguintes situações ou valores 
interpolados dos indicados:



1) Ter uma inclinação não superior 
a 10%, vencer um desnível não 
superior a 0,2 m e ter uma 
projeção horizontal não superior 
a 2 m;

2) Ter uma inclinação não superior 
a   12%, vencer um desnível não 
superior a 0,1 m e ter uma 
projeção horizontal não superior 
a 0,83 m.

2.5.2. No caso de edifícios sujeitos a obras de alteração ou 
conservação, se as limitações de espaço impedirem a utilização de 
rampas com uma inclinação não superior a 8%, as rampas podem ter
inclinações superiores se satisfizerem uma das seguintes situações
ou valores interpolados dos indicados:

Secção 2.5 Rampas



2.5.4. As rampas devem possuir uma largura não inferior a 1,2 
m, excepto nas seguintes situações:

1) Se as rampas tiverem uma 
projeção horizontal não superior a 5 
m, podem ter uma largura não 
inferior a 0,9 m;

2) Se existirem duas rampas para o 
mesmo percurso, podem ter uma 
largura não inferior a 0,9 m.

Secção 2.5 Rampas



2.5.5. As rampas devem possuir 
plataformas horizontais de descanso:

na base e no topo de cada lanço, quando 
tiverem uma projeção horizontal superior ao 
especificado para cada inclinação, e nos locais 
em que exista uma mudança de direção com 
um angulo igual ou inferior a 90°.

2.5.6. As plataformas horizontais de 
descanso devem ter uma largura não 
inferior a da rampa e ter um 
comprimento não inferior a 1,5 m.

Secção 2.5 Rampas



2.5.7. As rampas devem 
possuir corrimãos de ambos 
os lados, excepto nas 
seguintes situações:
se vencerem um desnível 
não superior a 0,2 m podem 
não ter corrimãos, ou se 
vencerem um desnível 
compreendido entre 0,2 m e 
0,4 m e não tiverem uma 
inclinação superior a 6% 
podem ter apenas corrimãos 
de um dos lados.

Secção 2.5 Rampas



2.5.8. Os corrimãos 
das rampas devem:
1) Prolongar-se pelo 

menos 0,3 m na 
base e no topo da 
rampa;

2) Ser contínuos ao 
longo dos vários lanços 
e patamares de 
descanso;
3) Ser paralelos ao piso 
da rampa.

2.5.9. Em rampas com uma inclinação não superior a 6%, o corrimão deve ter pelo 
menos um elemento preênsil a uma altura compreendida entre 0,85 m e 0,95 m; em 
rampas com uma inclinação superior a 6%, o corrimão deve ser duplo, com um 
elemento preênsil a uma altura compreendida entre 0,7 m e 0,75 m e outro a uma 
altura compreendida entre 0,9 m e 0,95 m; a altura do elemento preênsil deve ser 
medida verticalmente entre o piso da rampa e o seu bordo superior. 

Secção 2.5 Rampas



2.5.9. Em rampas com uma 
inclinação não superior a 6%, o 
corrimão deve ter pelo menos 
um elemento preênsil a uma 
altura compreendida entre 
0,85 m e 0,95 m; em rampas 
com uma inclinação superior a 
6%, o corrimão deve ser duplo, 
com um elemento preênsil a 
uma altura compreendida 
entre 0,7 m e 0,75 m e outro a 
uma altura compreendida 
entre 0,9 m e 0,95 m; a altura 
do elemento preênsil deve ser 
medida verticalmente entre o 
piso da rampa e o seu bordo 
superior.

Secção 2.5 Rampas



2.6.1. Acessos aos ascensores
Os patamares diante das portas dos ascensores devem:

1) Ter dimensões que permitam inscrever zonas de manobra para rotação de 360°;
2) Possuir uma inclinação não superior a 2% em qualquer direção;
3) Estar desobstruídos de degraus ou outros obstáculos que possam impedir ou 

dificultar a manobra de uma pessoa em cadeira de rodas.

2.6  Ascensores



2.6  Ascensores

2.6.2. Os ascensores devem:
1) Possuir cabinas com dimensões interiores, medidas entre os painéis da estrutura 
da cabina, não inferiores a 1,1 m de largura por 1,4 m de profundidade;
2) Ter uma precisão de paragem relativamente ao nível do piso dos patamares não 
superior a ―0,02 m;
3) Ter um espaço entre os patamares e o piso das cabinas não superior a 0,035 m;
4) Ter pelo menos uma barra de apoio colocada numa parede livre do interior das 
cabinas situada a uma altura do piso compreendida entre 0,875 m e 0,925 m e a uma 
distancia da parede da cabina compreendida entre 0,035 m e 0,05 m.

2.6.3. As cabinas podem ter 
decorações interiores que se 
projectem dos painéis da estrutura 
da cabina, se a sua espessura não 
for superior a 0,015 m.



2.6  Ascensores

2.6.4. As portas dos ascensores 
devem:
1) No caso de ascensores novos, ser 
de correr horizontalmente e ter 
movimento automático;

2) Possuir uma largura útil não 
inferior a 0,8 m, medida entre a 
face da folha da porta quando 
aberta e o batente ou guarnição do 
lado oposto;

3) Ter uma cortina de luz standard 
(com feixe plano) que imobilize as 
portas e o andamento da cabina.



2.6.5. Os dispositivos de 
comando dos ascensores 
devem:

1) Ser instalados a uma altura, 
medida entre o piso e o eixo do 
botão, compreendida entre 0,9 m 
e 1,2 m quando localizados nos
patamares, e entre 0,9 m e 1,3 m 
quando localizados no interior das 
cabinas;

2) Ter sinais visuais para indicam 
quando o comando foi registado;

3) Possuir um botão de alarme e 
outro de paragem de emergência 
localizados no interior das cabinas.

2.6  Ascensores



2.8.1. O numero de lugares reservados para veículos em que um dos 
ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada deve ser pelo 
menos de:

1) Um lugar em espaços de estacionamento com uma lotação não superior a 10 
lugares;

2) Dois lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida 
entre 11 e 25 lugares;

3) Três lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida 
entre 26 e 100 lugares;

4) Quatro lugares em espaços de estacionamento com uma lotação compreendida 
entre 101 e 500 lugares;

5) Um lugar por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação 
superior a 500 lugares.

2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas



2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas

2.8.2. Os lugares de estacionamento reservados devem:

1) Ter uma largura útil não inferior a 2,5 m;

2) Possuir uma faixa de acesso lateral com uma largura útil não inferior a 1 m;

3) Ter um comprimento útil não inferior a 5 m

4) Estar localizados ao longo do percurso acessível mais curto ate a entrada/saída do 
espaço de estacionamento ou do equipamento que servem;

5) Se existir mais de um local de entrada/saída no espaço de estacionamento, estar 
dispersos e localizados perto dos referidos locais;

6) Ter os seus limites demarcados por linhas pintadas no piso em cor contrastante 
com a da restante superfície;

7) Ser reservados por um sinal horizontal com o símbolo internacional de 
acessibilidade, pintado no piso em cor contrastante com a da restante superfície e 
com uma dimensão não inferior a 1 m de lado, e por um sinal vertical com o símbolo 
de acessibilidade, visível mesmo quando o veiculo se encontra estacionado.

2.8.3. A faixa de acesso lateral pode ser partilhada por dois lugares de 
estacionamento reservado contíguos.
2.8.4. Os comandos dos sistemas de fecho/abertura automático (exemplos: barreiras, 
portões) devem poder ser accionados por uma pessoa com mobilidade condicionada 
a partir do interior de um automóvel



2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas



2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas

Erros normalmente cometidos na interpretação dos Decretos-Lei

Como já vimos anteriormente o DL 163/2006 de 8 de Agosto, prevê os lugares de 
deficientes, tanto em numero, como em dimensões e identificação.

A leitura do DL 81/2006 de 20 de Abril cria alguma confusão. 
No seu Artigo 9. referente a Reservas de lugares e apoio ao utente podemos ler:

1—Nos parques de estacionamento devem ser reservados lugares de 
estacionamento, próximo dos acessos pedonais e mediante sinalização, para veículos 
conduzidos por pessoas portadoras de deficiência, identificados com o respectivo
cartão, por grávidas e por acompanhantes de crianças de colo.

Nota: Este número tem criado muitos equívocos em parques, em que os 
estacionamentos utilizar pelos diversos utentes são os mesmos. 
Esta situação é ainda agravada no n.º 3 do mesmo artigo.



No n.º 3 podemos ler:
“ A sinalização dos lugares a que se refere o n.o 1 deve ser feita através do painel 
constante do seguinte quadro:

Nota: 
Numa zona com estacionamento prioritário, e ao ver esta sinalização, qualquer 
condutor é facilmente induzido em erro.

Não esquecer que o DL 163/2006, tem um numero mínimo de lugares a respeitar com 
dimensões, características e sinalização própria. 
Estes lugares acrescem aos lugares exclusivamente contemplados para cidadãos 
portadores de deficiência com mobilidade reduzida e portadores do respetivo cartão 
identificador.

2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas

Erros normalmente cometidos na interpretação dos Decretos-Lei



Nota: 
Os lugares de grávidas e crianças de colo atribuído pelo DL 81/2006 não 
atribui qualquer numero mínimo, ou características relativas à sua 
demarcação ou tamanho.

2.8 Espaços para estacionamentos de viaturas

Erros normalmente cometidos na interpretação dos Decretos-Lei



Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral

2.9.1. Os aparelhos sanitários adequados ao 
uso por pessoas com mobilidade 
condicionada, designados de acessíveis, 
podem estar integrados numa instalação 
sanitária conjunta para pessoas com e sem 
limitações de mobilidade, ou constituir uma 
instalação sanitária especifica para pessoas 
com mobilidade condicionada.

2.9.2. Se existir uma instalação sanitária 
especifica para pessoas com mobilidade 
condicionada, esta pode servir para o sexo 
masculino e para o sexo feminino e deve 
estar integrada ou próxima das restantes 
instalações sanitárias.



2.9.4. As sanitas acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1. A altura do piso ao bordo superior do assento da sanita deve ser de 0,45 m, 
admitindo-se uma tolerância de ―0,01 m;

2. Devem existir zonas livres, que satisfaçam ao especificado no n.o 4.1.1, de um 
dos lados e na parte frontal da sanita;

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral



3) Quando existir mais de uma sanita, as zonas livres de acesso 
devem estar posicionadas de lados diferentes, permitindo o 
acesso lateral pela direita e pela esquerda;

4) Quando for previsível um uso frequente da instalação 
sanitária por pessoas com mobilidade condicionada, devem 
existir zonas livres, que satisfaçam ao especificado no n.º 4.1.1, 
de ambos os
lados e na parte frontal;

5) Junto a sanita devem existir barras de apoio que satisfaçam 
uma das seguintes situações:

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral



6) Se existirem barras de apoio lateral que sejam adjacentes à zona livre, devem ser 
rebatíveis na vertical;
7) Quando se optar por acoplar um tanque de mochila à sanita, a instalação e o uso 
das barras de apoio não deve ficar comprometido e o ângulo entre o assento da 
sanita e o tanque de água acoplado deve ser superior a 90°.

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral

2.9.5. Quando a sanita acessível estiver instalada 
numa cabina devem ser satisfeitas as seguintes 
condições:
1) O espaço interior deve ter dimensões não 

inferiores a 1,6 m de largura (parede em que está 
instalada a sanita) por 1,7 m de comprimento;

2) E recomendável a instalação de um lavatório 
acessível que não interfira com a área de 
transferência para a sanita;
3) No espaço que permanece livre apos a instalação 
dos aparelhos sanitários deve ser possível inscrever 
uma zona de manobra para rotação de 180°.



4.4.1. Se nos percursos pedonais forem necessárias mudanças de direcção de uma 
pessoa em cadeira de rodas sem deslocamento, as zonas de manobra devem ter 
dimensões que satisfaçam o definido em seguida:

Rotação de 90°
A ≥ 1,20 m
B ≥ 0,75 m
C ≥ 0,45 m

Rotação de 180°
A ≥ 1,50 m
B ≥ 1,20 m

Rotação de 360°
A ≥ 1,50 m
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2.9.6. Quando a sanita acessível estiver 
instalada numa cabina e for previsível um 
uso frequente por pessoas com mobilidade 
condicionada devem ser satisfeitas as 
seguintes condições:

1) O espaço interior deve ter dimensões 
não inferiores a 2,2 m de largura por 2,2 m 
de comprimento;

2) Deve ser instalado um lavatório acessível 
que não interfira com a área de 
transferência para a sanita;

3) No espaço que permanece livre apos a 
instalação dos aparelhos sanitários deve ser 
possível inscrever uma zona de manobra 
para rotação de 360°.
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2.9.7. As banheiras acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1) Deve existir uma zona livre, que satisfaça ao especificado no n.o 4.1.1, localizada 
ao lado da base da banheira e com um recuo de 0,3 m relativamente ao assento, de 
modo a permitir a transferência de uma pessoa em cadeira de rodas;

2) A altura do piso ao bordo superior da banheira deve ser de 0,45m, admitindo-se 
uma tolerância de ―0,01 m;

3) Deve ser possível instalar um assento na 
banheira localizado no seu interior ou deve 
existir uma plataforma de nível no topo posterior 
que sirva de assento, com uma dimensão não 
inferior a 0,4 m;

4) Se o assento estiver localizado no interior da 
banheira pode ser móvel, mas em uso deve ser 
fixado seguramente de modo a não deslizar;

5) O assento deve ter uma superfície 
impermeável e antiderrapante mas não 
excessivamente abrasiva;
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6) Junto à banheira devem existir barras 
de apoio nas localizações e com as 
dimensões definidas em seguida para 
cada uma das posições do assento:
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2.9.8. As bases de duche acessíveis devem permitir pelo menos uma das seguintes 
formas de utilização por uma pessoa em cadeira de rodas:
1) A entrada para o interior da base de duche da pessoa na sua cadeira de rodas;
2) A transferência da pessoa em cadeira de rodas para um assento existente no 
interior da base de duche.

2.9.9. Se as bases de duche acessíveis não permitirem a entrada de uma pessoa em 
cadeira de rodas ao seu interior, devem ser satisfeitas as seguintes condições:
1) Deve existir uma zona livre, que satisfaça ao especificado no n. 4.1.1, localizada ao 
lado da base de duche e com um recuo de 0,3 m relativamente ao assento, de modo 
a permitir a transferência de uma pessoa em cadeira de rodas;
2) O vão de passagem entre a zona livre e o assento da base de duche deve ter uma 
largura não inferior a 0,8 m;
3) Deve existir um assento no seu interior da base de duche;
4) A base de duche deve ter dimensões que satisfaçam uma das situações definidas 
em seguida:
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2.9.10. Se as bases de duche 
acessíveis permitirem a entrada de 
uma pessoa em cadeira de rodas ao 
seu interior, devem ser satisfeitas 
as seguintes condições:

1) O ressalto entre a base de duche 
e o piso adjacente não deve ser 
superior a 0,02 m;

2) O piso da base de duche deve 
ser inclinado na direção do ponto 
de escoamento, de modo a evitar 
que a agua escorra para o exterior;

3) A inclinação do piso da base de 
duche não deve ser superior a 2%;

4) O acesso ao interior da base de 
duche não deve ter uma largura 
inferior a 0,8m;

5) Junto a base de duche devem ser 
instaladas barras de apoio de acordo 
com o definido em seguida:

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral



5) A base de duche deve ter dimensões que satisfaçam uma das situações definidas 
em seguida:
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6) Junto a base de duche devem ser instaladas barras de apoio de acordo com o 
definido em seguida:

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral



2.9.11. O assento da base de duche acessível deve 
satisfazer as seguintes condições:

1) O assento deve possuir uma profundidade não 
inferior a 0,4m e um comprimento não inferior a 0,7m;
2) Os cantos do assento devem ser arredondados;
3) O assento deve ser rebatível, sendo recomendável 
que seja articulado com o movimento para cima;
4) Devem existir elementos que assegurem que o 
assento rebatível fica fixo quando estiver em uso;
5) A superfície do assento deve ser impermeável e 
antiderrapante, mas não excessivamente abrasiva;
6) Quando o assento estiver em uso, a altura do piso ao 
seu bordo superior deve ser de 0,45 m, admitindo-se 
uma tolerância de ―0,01 m.
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2.9.13—Os lavatórios acessíveis devem 
satisfazer as seguintes condições:

1) Deve existir uma zona livre de 
aproximação frontal ao lavatório com 
dimensões que satisfaçam o especificado 
na secção 4.1;

2) A altura do piso ao bordo superior do 
lavatório deve ser de 0,8 m, admitindo-se 
uma tolerância de ±0,02 m;

3) Sob o lavatório deve existir uma zona 
livre com uma largura não inferior a 0,7 m, 
uma altura não inferior a 0,65 m e uma 
profundidade medida a partir do bordo 
frontal não inferior a 0,5 m;

4) Sob o lavatório não devem existir 
elementos ou superfícies cortantes ou 
abrasivas.

Secção 2.9. Instalações sanitárias de utilização geral



2.9.14—Os espelhos colocados sobre lavatórios acessíveis devem satisfazer as 
seguintes condições:

1) Se forem fixos na posição vertical, devem estar colocados com a base inferior da 
superfície reflectora a uma altura do piso não superior a 0,9 m;

2) Se tiverem inclinação regulável, devem estar colocados com a base inferior da 
superfície reflectora a uma altura do piso não superior a 1,1 m;

3) O bordo superior da superfície reflectora do espelho deve estar a uma altura do 
piso não inferior a 1,8 m.
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Anotações Importantes:

2.9.18—Caso existam, as protecções de banheira ou bases de duche acessíveis 
devem satisfazer as seguintes condições:

1) Não devem obstruir os controlos ou a zona de transferência das pessoas em 
cadeira de rodas;

2) Não devem ter calhas no piso ou nas zonas de transferências das pessoas em 
cadeira de rodas;

2.9.20—A porta de acesso a instalações sanitárias ou a cabinas onde sejam 
instalados aparelhos sanitários acessíveis deve ser de correr ou de batente abrindo 
para fora.
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Decreto-lei 163/2006

De acordo com o que foi aqui demonstrado, nesta 1ª abordagem ao tema, existe 
legislação para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada.
Esta legislação existe para a quase totalidade dos espaços públicos e de edifícios, 
sendo eles:
• Via publica

• Edifícios e estabelecimentos em geral

• Edifícios de habitação

• Recintos e instalações desportivas

• Edifícios e instalações escolares e de formação

• Salas de espetáculos

• Postos de abastecimento de combustível

Para todos eles existem 
condições para a aplicação 
de trajectos acessíveis, piso, 
sanitários, escadas, rampas, 
corrimões, etc…  



Decreto-lei 163/2006

Para as Marinas e Portos de recreio, aos seus edifícios de serviços e espaços 
públicos deve-se aplicar esta legislação.

No entanto continua em falta a existência de legislação para os acessos náuticos 
das Marinas e portos de recreio.

Actualmente e com as condições existentes, alguém que não esteja nas 
perfeitas condições de locomoção, não consegue facilmente usufruir dos 
serviços náuticos existentes, seja no acesso a pontões, na utilização dos 
mesmos, e no acesso aos meios marítimos.

No entanto, não havendo legislação aplicável 
exclusivamente a estas situações, de modo a 
melhorar as condições, podemos seguir como 
boa prática as indicações existentes em 
outros países, nomeadamente os Estados 
Unidos da América, um país exemplo em 
condições de acessibilidade.



Devido à guerra do Vietname, muitos combatentes 
voltaram com lesões, e muitos deles com  amputações.

No contexto de criar as melhores condições de vida aos 
combatentes após a guerra, e de forma a receber com 
as melhores condições à nova condição de vida, foi 
necessário criar acessibilidades. 

Hoje em dia o aumento da população obesa tem sido 
outro factor de preocupação para a acessibilidade nos 
EUA, porque grande numero destas pessoas vem a 
adoptar o uso de “mobility scooters”.

O uso destes equipamentos é permitido em todos os 
edifícios, tal como o uso de cadeira de rodas.
A acessibilidade nos EUA é uma constante preocupação

Decreto-lei 163/2006



Na falta de legislação para algumas situações, nomeadamente 
aplicada a cais e pontões em Marinas e Portos de Recreio, em 
Portugal poderá ser utilizado como boas práticas as soluções 
encontradas e aplicadas nos Estados Unidos, nas situações não 
contabilizadas no DL 163/2006.

Assim iremos verificar os exemplos seguintes, referentes à 
acessibilidade em Marinas e Portos de Recreio, serão apresentados 
com base na legislação 2010 ADA (Americans with Disabilities Act ) 
Standards for Accessible Design, no Chapter (capítulo) 10, relativo a 
Recreational Facilities, na secção 1003, relativamente a Recreational 
Boating Facilities.

Decreto-lei 163/2006



Recreational Boating Facilities (Sections 235, 1003)

Se existirem rampas de lançamento de 
barco, pelo menos, 5% (mas nunca 
menos do que um) deve ser acessível.

Número de postos de amarração acessíveis - Se os cais ou pontões fizerem parte 
de uma instituição (marina ou porto de recreio) com mais que um cais, o numero 
mínimo de cais ou pontões acessíveis depende do numero total existente.
Este pontões/cais devem ter a sua localização dispersa conforme a existência de 
diferentes pontões/cais.

Para cada tipo de pontão existente, embarcações grandes ou pequenas, posto de 
combustível, cais de espera, etc., tem de haver pelo menos um pontão acessível 
para cada tipo.



Por cada numero de postos de amarração 
existente no complexo marítimo, deve haver um 
numero mínimo de postos de amarração 
acessíveis de acordo com a tabela.

Se não houver numero definido de postos de 
amarração (em caso de atraque longitudinal), 
por cada 12 m livres de pontão, deve ser 
considerado como um posto de amarração.

Acessibilidade dos pontões



O acesso até aos pontões 
acessíveis deve estar incluído 
num percurso acessível

O percurso acessível deve seguir 
as indicações da legislação em 
vigor, neste caso o DL 163/2008.

No acesso aos pontões podem 
ser utilizadas plataformas 
elevatórias em vez das 
tradicionais rampas de acesso.

Deve existir sempre alternativa 
de acesso à plataforma (na foto 
apresentada existem também 
escadas na lateral). 

Acessibilidade dos pontões



Se forem utilizadas rampas de 
acesso aos pontões, estas têm de 
ter um comprimento mínimo de 
24 m.

(esta situação permite uma 
inclinação aproximada de 8% em 
amplitudes de maré de 3m, 
equivalente ao que o DL 163 prevê 
para rampas de 5 m de 
comprimento máximo)

Acessibilidade dos pontões



Exceções permitidas – Exemplo

Em casos que a distancia vertical é de 3 m, é permitido dividir a rampa de 
acesso em duas de 12 m, desde que exista entre elas uma plataforma de 
descanso horizontal, aplicada em sistema flutuante, que à medida que a 
maré desce, que não desça mais de 1,5 m do ponto de ligação a terra)  



Os postos de amarração acessíveis 
devem ter comprimento igual aos dos 
restantes postos de amarração do 
mesmo pontão.

Caso a marina ou porto de recreio 
tenha menos de 25 postos de 
amarração, as rampas podem ter um 
comprimento inferior desde que o 
comprimento seja superior a 30 pés 
(9145 mm). 

Não é necessário cumprir o referido 
na legislação para rampas de 
percursos acessíveis (se a altura 
máxima a vencer de qualquer rampa 
de acesso seja de 0,76 m).

Acessibilidade dos pontões



• Sempre que haver uma rampa de acesso, 
no caso de existir a necessidade de 
manusear uma porta, é obrigatório existir 
uma plataforma de descanso (de nível 
horizontal).

• Nenhuma rampa de acesso ou de placas 
de transição em rampa de acesso, deve ter 
inclinação lateral superior a 2% 

• Caso a placa de transição tiver mais de 5% 
deve haver plataforma de descanso logo a 
seguir.

• Em rampas de acesso, os corrimões devem 
acompanhar a superfície do piso 
paralelamente, mas não é necessário 
existir extensões relativo ao final do piso

Acessibilidade dos pontões



Acessibilidade dos pontões



Dimensões mínimas a respeitar em pontões acessíveis

• Embora a largura mínima de espaço livre (largura) dos pontões é de 60 polegadas 
(1,525 mm), recomenda-se que a largura do pontão seja maior do que 60 
polegadas (1.525 mm), de modo a melhorar a segurança para pessoas com 
deficiência, em especial sobre cais flutuantes.

Nota : O DL 163 também prevê largura de 1500 mm livres em percursos de passeio 
acessível.

• Ao longo de um pontão, por cada 
10 pés (3050 mm) de 
comprimento, deve haver pelo 
menos fracções de 60 polegadas 
(1525 mm) de zona livre de 
qualquer equipamento no 
pontão.



Exceções à regra anterior:

1. Serão permitidos pontões com largura livre mínima de 36 polegadas (915 mm) 
desde que a largura do pontão seja de 60 polegadas mínima (1525 mm), e que 
sejam criadas zonas livres de 60 polegadas (1525 mm)de comprimentos por 60 
polegadas de largura, sendo as áreas a ocupar com um comprimento máximo de 24 
polegadas (610 mm).



Exceções à regra anterior:

2. São permitidas proteções de Borda em aberturas contínuas, desde que 
seja com 4 polegadas (100 mm) de altura máxima e 2 polegadas (51 mm) 
de largura máxima.



Equipamentos de Pontão

Apesar de não existir medidas legisladas para a 
localização dos equipamentos do pontão de apoio ao 
posto de amarração (mangueira e tomada elétrica), 
esta deve ter um espaço de acesso livre de 60 
polegadas (1525 mm) .

Os pontos de ligação de tomada elétrica e de 
mangueira devem estar colocados à seguinte altura:

Se o acesso ao equipamento for frontal, recomenda-se 
uma altura mínima de 15 polegadas (380 mm) e uma 
máxima de 48 polegadas(1220 mm).

Se o acesso ao equipamento for lateral, recomenda-se 
uma altura mínima de 9 polegadas (230 mm) e uma 
máxima de 54 polegadas(1370 mm).



De modo a apoiar quem já investe em turismo náutico para este 
mercado, as marinas e portos de recreio devem também dar 
resposta a estas necessidades.

Não serve ter os meios marítimos se não existem condições para lá 
chegar

Para um futuro próximo, e enquanto não forem criadas as 
condições de acessibilidade em todo o complexo, sugiro que pelo 
menos em um pontão, neste caso no destinado às actividades 
marítimo turísticas, seja adaptado a pontão acessível, e com 
especial atenção para o acesso a estes barcos.

Procurar sistema no pontão com rampa, em que a plataforma possa 
ajustar à altura de cada barco (facilita a entrada a idosos, crianças, 
carrinhos de bebe, cadeiras de rodas etc.). 

Recomendações pessoais



Actividades Marítimo 
turísticas

Com o crescente número de 
turistas que visita a nossa região, 
com a forte ligação do Algarve 
com o mar, cada vez existe um 
número maior de pessoas com 
mobilidade condicionada que 
gostariam de usufruir destas 
experiencias.

Existe já uma preocupação em 
ter resposta a este mercado, pelo 
exemplo da Dolphins Driven que 
no projecto e aquisição do seu 
novo barco, já contemplar estas 
facilidades.

Exemplo:



Acesso de nível com pontão Espaço interior 
amplo e 
desimpedido

Rampas para facilitar 
os percursos em 
cadeira de rodas

Áreas livres com dimensões para utilização por cadeiras de rodas, em percursos e Wc



Recomendações pessoais para pontões

O acesso a rampas de transição deve ter uma altura máxima de 20 
mm de altura.

Problema: 
Os equipamentos equipados com 
rodízios, tal como cadeiras de 
rodas ou scooters não conseguem 
vencer alturas superiores.

Solução:
A altura do inicio da rampa de 
transição deve ser inferior a 20 
mm.



Recomendações pessoais

Nas rampas de acesso a pontões, e respectivas rampas de 
transição,  as barras de função antiderrapante devem ter uma 
largura máxima de 400 mm, ou serem de material antiderrapante 
continuo.

Problema: 
as barras antiderrapante não 
permitem o rodar de qualquer 
equipamento equipado com 
rodízios, tal como cadeiras de 
rodas ou scooters.

Solução:
Criar corredores livres que 
permitam a utilização livre de 
deslize, mantendo zona central 
com antiderrapante para pedestres



Recomendações pessoais

Os equipamentos de postos de amarração (acesso à ligação de 
água e eletricidade) deve ser efectuado na lateral ou de modo 
frontal, e colocado na altura recomendada pela legislação dos EUA 
(ADA – “vista anteriormente”).

Problema: 
Dificuldade de acesso a quem 
utiliza meios auxiliares de 
locomoção.

Solução:
Colocar na face lateral ou frontal, 
em altura que o utilizador não 
tenha de adoptar uma postura de 
desequilíbrio.



Recomendações pessoais

Deve existir sempre uma zona de repouso livre antes de qualquer 
abertura de porta

Problema: 
O movimento da porta ocupa o 
lugar onde está o utilizador em 
espera, obrigando o recuar para a 
rampa de transição.

Solução:
Colocar a abertura da porta no 
sentido da evacuação, sendo o 
movimento efectuado para o 
exterior, onde existe espaço para o 
utilizador esperar pela abertura, ou 
dotar o local com zona de espera.



Recomendações pessoais

Colocação dos sistemas de abertura de portas em altura que seja 
utilizável por todos

Problema: 
Dificuldade de acesso a quem 
utiliza meios auxiliares de 
locomoção, ou baixas

Solução:
Colocar os sistemas de abertura 
em local, e em altura que seja 
possível de utilização por todos os 
utilizadores, não esquecendo 
pessoas que possam utilizar meios 
auxiliares de locomoção.
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Marina da Amieira – Barragem do 
Alqueva

Apoios para a criação de Acessibilidades

A Marina da Amieira foi 
um projecto apoiado por 
uma iniciativa 
comunitária, o programa 
LEADER.

Actualmente existem 
outros apoios, os quais 
podem contribuir para o 
desenvolvimento de 
acessibilidades.



Marina da Amieira – Barragem do 
Alqueva

Exemplo de Acessibilidade em Marina em Portugal

JESSICA – Joint European

Support for Sustainable

Investment in City Areas

Traduz-se num inovador
instrumento de engenharia
financeira desenvolvido pela
Comissão Europeia em
colaboração com o Banco
Europeu de Investimento e com
o Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa, e inscreve-
se no objetivo de reforço da
dimensão urbana na política de
coesão da União Europeia
através da recuperação e
reaplicação dos fundos
estruturais previstos nos
Programas Operacionais do
QREN.



Fim
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