
 

  

 

 

 

relatório da avaliação das condições de acessibilidade 
 

  

identificação do cliente 

Câmara Municipal de Beja 
nome e descrição da atividade principal  
(a certificar) 

Percurso Turístico Acessível de Beja 
data da visita  

2 de Dezembro 2016 



 

2 
 

ÍNDICE 
 

 

 

 

 

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL  3 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 4 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO  7 
 

ANEXOS 8 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

3 
 

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL 

Peritos 
 

Nome 

Daniel Costa 

Nome 

José Duarte 

Data da visita   

2  Dezembro 2016 1.ª Visita  

Dados do cliente a certificar 

Identificação do Cliente  

Nome/ NIF 

Câmara Municipal de Beja 

Responsável   

Dr. Manuel Oliveira 

Contactos – telefone/telemóvel /email 

284 311 800 geral@cm-beja.pt 

Caracterização da atividade 
Nome e descrição da atividade principal (a 
certificar) 

Percurso Turístico Acessível de Beja  

Outras atividades relevantes /complementares 

Pontos de Interesse Turístico 

Localização  
Morada (da instalação a certificar) 

Praça da República | 7800 - 427 Beja 

Dependências / secções 

Não aplicável 

Página Web/ Facebook ou outra localização de 
informação online 

http://www.cm-beja.pt/homepage.do2 

Outras formas publicitação de 
serviços/produtos? 

Não aplicável 

Envolvente (espaços/equipamentos públicos) 
Centro urbano / periferia/ área rural 

Centro Urbano 

Transportes públicos 

Não   

Espaço público acessível  

Sim 

Equipamentos /instituições nas imediações 

CM de Beja; Posto de Turismo de Beja;  

Saúde/cultura/desporto/turismo 
Portas de Mértola, Jardim Municipal de Beja, Museu Regional de Beja, 
Castelo de Beja, Sé Catedral. 

Tem “Plano de acessibilidade”? Sim 

Observações: 

A Câmara Municipal de Beja desenvolveu um Plano RAMPA, Regime de Apoio aos Municípios para a 

Acessibilidade. Desde aí, têm sido promovidas diversas intervenções que contemplam a matéria das 

acessibilidades e mobilidades para Todos. Neste âmbito serão desenvolvidos Estudos de Acessibilidade, 

consubstanciados em programas estratégicos que, tendo por objetivo a melhoria da acessibilidade no 

município, desenvolvem ações de sensibilização, formação e participação, envolvendo populações, associações 

e entidades locais de modo a inserir dinâmicas municipais capazes de manter este desígnio cívico de município 

inclusivo na agenda de trabalho de toda a comunidade.  
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA   

Metodologia de Trabalho 

A presente avaliação das condições de acessibilidade e mobilidade para todos, surge na sequência de diversas 

intervenções em espaço público promovidas no centro histórico de Beja. Através do plano RAMPA recentemente 

desenvolvido o planeamento da cidade vem privilegiando atuações em prol de Todos os cidadãos, oferecendo, cada 

vez mais, boas condições de acessibilidade em espaço público e edificado, pese embora ainda seja evidente a 

necessidade de intervenção em áreas específicas.  

Não obstante a presença de diversas áreas que, ainda, requerem intervenção, constata-se a presença de um padrão 

positivo na área envolvente às Portas de Mértola. Paralelamente, a referida área posiciona-se como um dos pontos 

essenciais para o turista durante a sua experiência na cidade, principalmente, nos momentos de lazer, descanso e 

alimentação. Como tal, essa área de atuação foi definida para a análise da presente Avaliação das Condições de 

Acessibilidade. 

O aumento da procura turística por Beja, e a oferta de produtos turístico únicos, tem estimulando a criação de uma 

dinâmica turística que pauta a necessidade de planear um destino atrativo e preparado para receber os turistas. 

Uma das necessidades emergentes no setor do turismo é a Acessibilidade para Todos, o denominado Turismo 

Acessível. Embora não seja um tema recente, uma vez que sempre houve turistas com mobilidade reduzida a viajar, 

apenas na última década os destinos começaram a preparar-se para tal. A maior oferta de opções válidas para as 

visitas dos turistas com necessidades especiais estimulou o aumento, considerável, da procura turística. 

Alvo de reconhecimento pelo esforço promovido, Beja recebeu em 2014 o prémio “Concelho mais Acessível”, 

atribuído pelo INR – Instituto Nacional de Reabilitação, pelo Projeto Integrado de Beneficiação da Baixa da cidade.  

A presente Avaliação das Condições de Acessibilidade da cidade de Beja visa, portanto, identificar os principais 

percursos onde o turista com mobilidade reduzida pode circular autonomamente, bem como as situações onde 

poderá sentir algum tipo de dificuldade, enumeradas ao longo do presente documento.  

A análise do ICVM avaliou um percurso turístico acessível, que permite a visita pelos mais importantes pontos de 

interesse turístico da cidade, caracterizando as principais condições de acessibilidade oferecidas.  

A análise focou, em primeira fase, o principal espaço urbano da cidade, normalmente alvo de visita pelos turistas. A 

definição dos percursos acessíveis adotou uma abordagem de privilégio pela passagem por áreas com elevado fluxo 

de turistas, como zonas de restauração, de alojamento, de entretenimento, entre outros.  

Foi, com base no avaliado pelo ICVM, desenhado um Percurso-Proposta que incluiu e contemplou os elementos 

analisados na análise turística da cidade, para avaliação das condições de Acessibilidade do espaço público. 

A análise das condições de Acessibilidade ao Espaço Público de Beja foi realizada no dia 02 de Dezembro de 2016, 

pelos técnicos do ICVM. As conclusões decorrentes do processo de análise de campo promovido, permitiu 

desenvolver um Percurso Turístico Acessível para Beja, contemplativo dos principais pontos de interesse turístico, 

garantindo uma experiência segura, confortável e acessível para Todos.  

No entanto, de forma a garantir a coerência ao nível da acessibilidade, algumas áreas, consideradas em fases de 

análise prévias, foram excluídas, por apresentar barreiras urbanísticas que comprometem a harmonia do Percurso 

Turístico Acessível. 

Limitação Física da área Analisada 

O espaço urbano analisado pelos técnicos do ICVM encontra-se limitado a norte pelo Castelo de Beja, a Sul pelas 

Portas de Mértola, a Oeste pela Igreja dos Prazeres, e a Este pelo Convento de São Francisco  (Foto 1).  

Conclusões da Análise das Condições de Acessibilidade – Percurso Acessível Proposto 

Os trabalhos de levantamento das condições de acessibilidade do Espaço Urbano de Beja permitiram concluir que, a 

maioria dos passeios analisados se encontram bem dimensionados, com largura suficiente para proporcionar uma 

boa circulação. Em áreas específicas verifica-se a presença de ruas sem percurso pedonais ou passeios 

subdimensionados (Fotos 4,5,6). A estabilidade dos passeios é um elemento que carece de atenção por parte do 

visitante, uma vez que frequentemente circulam por passeios com pavimento irregular. No entanto, verifica-se, 
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apenas, em situações pontuais, a presença de obstáculos comerciais (Foto 10).  

Os materiais mais utilizados ao nível do pavimento, na área analisada são: o microcubo em calcário, que se 

encontra maioritariamente em bom estado de conservação, garantindo uma circulação estável, regular e segura. 

Porém, em situações pontuais, constata-se a presença de pavimento degradado que, normalmente em paralelo. 

Nos espaços verdes integrantes do Percurso o pavimento é regular em saibro solto.  

Embora os percursos propostos não possuam, maioritariamente, inclinações elevadas, que permite a visita 

confortável e segura, para aceder, de forma pedonal, aos Pontos de Interesse Turístico identificados o turista terá de 

circular em algumas ruas com inclinação moderada, exemplo a Rua Dr. Brito Camacho. 

Ao nível do mobiliário urbano, uma vez que a área proposta se situa, maioritariamente em em zonas pedonais, os 

obstáculos comercias não impedem a passagem do peão, encontrando-se bem sinalizados.  

Relativamente à presença de árvores, quando existem no percurso proposto, encontram-se sem grelhas de proteção 

(Foto 7).  

Quanto aos atravessamentos verifica-se a presença frequente de passadeiras com rebaixamento, que cumprem os 

requisitos legais, e permitem ao cidadão ter um percurso contínuo (Foto 9). A elevada oferta de passadeiras 

assinaladas, permite ao turista mudar de trajetória consoante o seu interesse, não estando obrigado a cumprir um 

percurso delineado. 

O pavimento dos atravessamentos é, normalmente em paralelo, que transmite uma sensação de irregularidade no 

percurso, como se comprova ao longo da área analisada (Foto 8). 

Não se verifica a presença de sinalização luminosa, nem pavimento tátil nos atravessamentos da área proposta para 

percurso. 

O Percurso Turístico Acessível de Beja sugere a passagem pelas Portas de Mértola, uma área pedonal que pela sua 

vertente comercial, ao nível do artesanato e da restauração, mas também pelas boas condições de acessibilidade 

existentes, através de espaços amplos, sem barreiras urbanísticas (Foto 12) são atrativos para a experiência do 

turista.  

Não obstante tal elemento, verifica-se que apenas uma reduzida parte das lojas/restaurantes, bem como pontos de 

interesse turístico situados na área analisada/proposta possuem entrada acessível. A ausência de entradas niveladas 

ou rampas que permitam o acesso ao interior de forma digna, reflete a necessidade urgente de inverter esta 

fragilidade que impede o total usufruto do destino e da sua oferta. 

Quanto ao estacionamento abusivo, na área proposta, e uma vez que é maioritariamente pedonal não se verifica a 

presença deste elemento em número elevado. Porém, deve-se ressalvar a presença em algumas áreas analisadas, 

de forma isolada (Foto 13). 

Ao longo da área analisada verifica-se a presença de alguns lugares de estacionamento públicos, destinados para 

pessoas com mobilidade reduzida.   
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Síntese 

Pontos fortes 

 Presença de Intervenções recentes que contemplam a matérias da acessibilidade e mobilidade para Todos; 

 Oferta de Ruas Pedonais, onde se encontra situado grande parte do comércio; 

 Pavimento, maioritariamente, confortável. 

 Os percursos propostos no Itinerário não apresentam áreas com elevada inclinação. 

 Presença frequente de atravessamentos com bons rebaixamentos, não obstante o pavimento não ser o ideal; 

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade  

 Dever-se-á promover intervenções que permitam garantir a continuidade dos percursos, de forma pedonal, desde a área 

proposta para percurso acessível e o Castelo de Beja, uma das principais atrações da cidade; 

 Ao longo da área analisada os passeios que não cumprem o Decreto-lei n.º163/2006 de 8 de Agosto, nomeadamente ao 

nível da dimensão igual ou superior a 1,2m. O pavimento também deverá ser alterado para um material mais confortável e 

seguro para todos.  

 Os atravessamentos apresentam rebaixamento, no entanto o pavimento não é o mais indicado. O paralelo transmite 

insegurança e desconforto no momento da passagem.  

Eliminação das quebras de continuidade de percurso por ausência de passadeiras nos momentos de entroncamento entre 

ruas.  

 Implementação de pavimento podotátil e avisos sonoros nas áreas de atravessamento e de perigo ao longo da cidade, 

privilegiando a circulação mais segura da pessoa com limitações visuais; 

 Reposicionar o mobiliário urbano e colocar grelhas de proteção nas árvores, de forma a tornar os passeios amplos e 

circuláveis por Todos; 

 Deverá ser aumentada a oferta de lugares de estacionamento destinados para pessoas com mobilidade reduzida, que 

garantam uma circulação acessível desde a área de saída até ao passeio;  

 Atuar junto dos responsáveis pelo Comércio Local de forma a garantir que todas as lojas de comércio/restauração 

possuam entrada acessível, bem com instalações de apoio adaptadas;  

 Produzir Suportes Turísticos informativos em Braille para apoio às experienciais dos turistas;  

 O percurso de acesso à estação de caminho-de-ferro de Beja, desde o Centro Histórico, deverá oferecer boas condições 

de acessibilidade tanto nos passeios como atravessamentos. 
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Percurso Turístico Acessível de Beja 
Após a análise das condições de acessibilidade do espaço público de Beja, conclui-se que o presente Percurso Turístico garante 
condições para a prática de uma experiência segura, confortável e acessível a Todos. 
A linha verde corresponde ao percurso acessível proposto e validado pelo ICVM. 

 

 
 

(ver anexo) 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
Em resultado da análise realizada, o ICVM - Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade atribuiu ao Percurso Turístico Acessível de 
Beja o Certificado da Acessibilidade de Espaço Público. 

 

Certificado da Acessibilidade ESPAÇO PÚBLICO 
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Análise das condições de acessibilidade – FOTOS 

 
 

1. Área Analisada (No interior da forma azul) 

 

   
 2. Ausência de Percurso Pedonal 3. Ausência de Percurso Pedonal 4. Passeio Subdimensionado 

 

 

 

 5. Passeio Subdimensionado 6. Passeios Subdimensionados  7. Árvores, sem grelha proteção 

 

 
 

 8. Atravessamento em paralelo  9. Atravessamento com rebaixamento  10. Obstáculos Comerciais 

  

 

 11. Abrigo de Transportes 12. Rua Pedonal 13. Estacionamento Abusivo 

  



 

10 
 

 
Figura 14 – Mapa do Percurso Turístico Acessível Certificado pelo ICVM 


