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DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL 

Peritos 
 

Nome 

Daniel Costa 

Nome 

José Duarte 

Data da visita   

24 de janeiro de 2017 2.ª visita 

Dados do cliente e das instalações a certificar 

Identificação do Cliente  

Nome/ NIF 

Câmara Municipal de Viseu 

Responsável   

José António Morais 

Contactos – telefone/telemóvel /email 

232 427 427 jose.morais@cmviseu.pt 

Caracterização da atividade 

Nome e descrição da atividade principal (a 
certificar) Atendimento Único | Salão Nobre |Presidência e Vereação 

Outras atividades relevantes 
/complementares  

Localização  
Morada (da instalação a certificar) 

Praça da República | 3514-501 Viseu 

Dependências / secções 

 

Página Web/ Facebook ou outra 
localização de informação online http://www.cm-viseu.pt/ 

Outras formas publicitação de 
serviços/produtos?  

Envolvente (espaços/equipamentos públicos) 

Centro urbano / periferia/ área rural 

Centro Urbano 

Transportes públicos 

Sim 

Espaço público acessível  

Sim 

Equipamentos /instituições nas imediações 

Tribunal, Instituições Bancárias 

Saúde/cultura/desporto/turismo 

Farmácia 

Tem “Plano de acessibilidade”? Sim. 
Observações: 

A Câmara Municipal de Viseu tem promovido, no âmbito do plano RAMPA, diversas ações e intervenções que 
promovem a oferta de melhores condições de acessibilidade no espaço público.  
Este estudo permitiu identificar áreas prioritárias para intervir, estimulando a adaptação dos espaços de forma 
gradual, diminuindo os custos associados. 
A cidade de Viseu foi premiada como finalista no prémio Access City, dinamizado pela Comissão Europeia, em 
2012, reflexo do trabalho desenvolvido em matéria de acessibilidade para Todos.  
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA   
Descrição das condições gerais oferecidas para desempenho das atividades principais 

A Câmara Municipal de Viseu encontra-se situada num edifício histórico, elemento que, per si, requer mais esforço na adaptação 

do espaço para as pessoas com mobilidade reduzida. Não obstante as condicionantes existentes, a Câmara Municipal de Viseu, 

consciente da necessidade de ser acessível para Todos, promoveu diversas intervenções no edifício, tornando-o inclusivo, 

garantindo as condições necessárias para a utilização por pessoas com mobilidade reduzida.  

Viseu pretende, através do edifício da sua Câmara Municipal, transmitir a mensagem de que a cidade é um território de 

qualidade para viver e visitar, independentemente das limitações físicas ou cognitivas do cidadão. Como tal, têm sido 

promovidas diversas ações de estímulo e dinamização desta mensagem. Assim, no seguimento do objetivo estabelecido, a 

Câmara Municipal de Viseu solicitou, ao Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, no âmbito do Certificado de Acessibilidade, 

a análise das atuais condições de acessibilidade para Todos, do edifício dos paços do concelho. Refira-se que, esta análise, é uma 

reavaliação do espaço, anteriormente Certificado pelo ICVM em 2012.  

Assim, os técnicos ICVM, realizaram uma auditoria ao edifício, no dia 24 de janeiro de 2017, concluindo os seguintes elementos:  

 
Acessos Exteriores e Estacionamento:  

Os estacionamentos destinados a pessoas com mobilidade reduzida, situados na área envolvente à Câmara Municipal, não 

apresentam dimensão adequada, nomeadamente pela ausência de áreas de saída determinadas.  

A área frontal à entrada do edifício possui uma praça pedonal com jardim central, que se encontra em bom estado de 

conservação ao nível do pavimento. Existe um sistema de guias de referenciação tátil no pavimento, conduzindo o cidadão até à 

porta principal. O pavimento podotátil encontra-se ligeiramente desgastado.  A porta principal tem duas folhas com mola, sendo 

o pavimento de entrada nivelado. Para contornar a rigidez da porta, existe um funcionário/segurança que se encontra no átrio, e 

poderá apoiar na entrada.    

 
 

Circulação interior: 
Após a porta de entrada o cidadão percorre um átrio que possui pavimento irregular, ao nível das juntas. O posto de 

informações, situado no átrio, não se encontra rebaixado. Porém, existe espaço que permite que sejam os técnicos que se 

desloquem em vez do contrário – facilitando bastante o serviço aos cidadãos. 

O acesso às áreas funcionais é garantido por corredores amplos, com pavimento confortável e seguro. A sinalética interior 

existente não garante total autonomia no edifício, existindo apenas em situações pontuais essa informação.  

O elevador de serviço permite a entrada de pessoas em cadeira de rodas, porém não garante o movimento de rotação. Existe 

braille nos botões de comando do elevador, e aviso sonoro nos momentos de abertura e fecho de portas.  

As portas interiores em madeira possuem apenas 1 folha aberta, com dimensão mínima para a passagem de cadeiras de rodas, 

existindo a necessidade de possuir, sempre as 2 folhas disponíveis para a circulação.   

O sistema para assinalar presença no local de trabalho encontra-se a 1,25cm do solo.  

 
Espaços Funcionais: 

Balcão de Atendimento Único 

O acesso ao Balcão de Atendimento Único é garantido por uma plataforma elevatória regulamentar. As escadas de acesso 

também possuem pavimento texturado, identificador do limite dos degraus. O Guichet dos Tickets de atendimento não possui 

informação sonora, porém no momento de chamada da vez, é emitido som com o número do ticket. As mesas de atendimento 

possuem área vazada e os funcionários possuem formação básica em Língua Gestual Portuguesa. As plataformas para consulta 

de informação encontram-se a 1,05m de altura.  

Cafetaria 

Na cafetaria para pessoal interno, o balcão possui área rebaixada, as mesas são vazas, porém o espaço disponível é reduzido, 

garantindo apenas as dimensões mínimas para circulação. 

Área de vereação 

A área de vereação é ampla, com pavimento confortável, existindo um área de espera. As portas para o interior das salas da 

vereação possuem apenas 0,75cm disponíveis, não se encontrando regulamentares.  

O interior dos gabinetes é amplo, possuindo mesas vazadas.  

Gabinete do Presidente 

As portas de acesso ao gabinete não possuem dimensões regulamentares. O interior do gabinete não foi visitado.  



 

 

Salão Nobre 

Tem portas de duas folhas de abrir, que, para dar acesso a cadeira de rodas, terão de ser ambas abertas. O interior possui 

pavimento confortável. As futuras disposições do mobiliário do Salão Nobre deverá garantir corredores amplos para permitir a 

passagem em segurança de pessoas com mobilidade reduzida.  

Auditório 

Situado no Piso -1, onde o acesso é garantido através de elevador e corredores amplos, com pavimento regular, o Auditório 

possui portas de entrada de 2 folhas, que necessitam de estar ambas abertas, para disponibilizar dimensão suficiente para 

entrada.  

O interior tem pavimento confortável, as mesas são vazadas. O corredor lateral deverá possuir maior dimensão.  

Instalações Sanitárias 

O WC adaptado situa-se no Piso -1, onde o cidadão pode aceder através de elevador. A porta de entrada possui dimensão 

adequada e o interior é amplo, garantindo movimentos de rotação. A Betoneira de alarme com cabo periférico encontra-se a 

altura regulamentar, o lavatório possui barras de apoio e o espelho é reclinável. A sanita não permite aproximação lateral pela 

direita.  

Síntese 

Pontos fortes 

- O acesso exterior ao edifício é garantido por espaços confortáveis, servidos com pavimento tátil de orientação; 

- O edifício garante as condições mínimas para a circulação interna em maioria dos espaços, através de corredores amplos, 

portas de duas folhas, elevadores e plataformas elevatórias; 

- Os funcionários do Atendimento único possuem formação em Língua Gestual Portuguesa; 

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade  

- Os lugares de estacionamento destinados para pessoas com mobilidade reduzida deverão ser revistos, garantindo áreas de 

saída confortáveis e seguras;  

- Deverá ser corrigida a situação das juntas do pavimento do Átrio de entrada, utilizando uma solução que garanta maior 

estabilidade na circulação;  

- Todas as portas interiores de 2 folhas deverão estar, regularmente, abertas para garantir a confortável circulação de Todos;  

- Deverá ser disponibilizada informação em braille das mais importantes informações relativas ao funcionamento do edifício;  

- No WC adaptado, deverá ser revista uma solução que permita a aproximação lateral pela direita à sanita.  

- A sinalética no interior do edifício, deverá estar a uma altura mais adequada à leitura de Todos.  

- O sistema de marcação de presença no local de trabalho deverá ser instalado a menor altura do solo;  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Em resultado da análise realizada, o ICVM - Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade atribuiu 
ao Edifício da Câmara Municipal de Viseu o: 

Certificado de acessibilidade AMIGÁVEL (nível 2) 
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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE - RESUMO 
 

1 INSTALAÇÕES Visitado Ref. FOTOS /Observações  

1.1 EXTERIOR    

 Acesso automóvel   

 Estacionamento V Foto 33 

 Circulação pedonal V Foto 1/2/3 

 Escadas   

 Sinalética   

 Jardim/Zona de estar   

 Esplanada/pérgula/miradouro   

 Mobiliário urbano    

 Outros   
1.2 ACESSOS    

 Portas  V Foto 4/12/20/21/24 

 Passagens/outra situação V Foto 15 
1.3 CIRCULAÇÃO    
 Átrio/hall V Foto 5, 6 
 Corredor V Foto 15/29 
 Escada V Foto 7 
 Rampas   
 Circulação Mecânica V  
 Elevador V Foto 16/17/18 
 Plataforma elevatória V Foto 8 
 Cadeira mecânica   
 Escada rolante   
 Passadeira rolante   
1.4 ÁREAS FUNCIONAIS    

 Atendimento  V Foto 9/10/11 
 Sala (geral) V Foto 10/22/23/30 
 Gabinete (trabalho) V Foto 20 
 Sanitários comuns   
 Sanitário completo V Foto 19 

 Quartos (nº de unidades visitadas …)   

 Alojamento    
 Cozinha / kitchenette   
 Refeições/bar V 12/13/14 
 Espera/Lounge V Foto 19 
 Convívio /atividades - Lazer/jogos/leitura   
 Vendas   
 Exposição /visita cultural   
 Recintos Escolares/Formação   
 Desporto   
 Espetáculo/Cinema   
 Auditório/Sala Multiusos V Foto 30 
 Varanda/terraço   
 Outros (1) – Salão Nobre V Foto 21/22/23 
 Outros (2)   
* aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade  3 

    



 

 

1.5 EQUIPAMENTO    

 Equipamento urbano   
 Torniquetes acesso automóvel   
 Máquina de venda /Multibanco V Foto 32 
 Parcómetro   
 TPA / pagamento automático   
 Outros (1) – Registo de Ponto V Foto 31 
 Outros (2)   
2 INFORMAÇÃO   

 Documentos    

 Página Web Acessível (nível básico)  V  

 Orientação/informação afixada no local V  
 Avisos/horário/outros V  

 Sinalética   
 Espaços/dependências V  
 Pisos   
 Mapas   
 Saídas de emergência   

3 SERVIÇOS   
3.1 APOIO   
 Disponibilização de equipamento de apoio   
 Outras facilidades   

3.2 TRANSPORTE   

3.3 OUTROS ITENS VALORIZÁVEIS   

 
Formação específica de 
funcionários/colaboradores (LGP) 

V Formação LGP 

 Parcerias relevantes    
4 CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE    

 
Tarefas compatíveis com pessoas com 
incapacidade 

V Sim 

 Incap. motoras (membro sup. / inf.)   
 Mobilidade reduzida V Sim 
 Incap. visuais  V  
 Expressão/ comunicação   

 Locais com condições (acesso/manobra em CR) V Sim 
 Equipamento existente/ passível de adaptação V Sim 
 Outros dados relevantes   
4.1 POSTO DE TRABALHO ACESSÍVEL (já existente)   
 Motora   
 Sensorial   
 Comunicação/expressão/fala   
 Intelectual / outra   
 Funções   
 Adaptações do Posto de trabalho   

 
Aspetos relevantes na adaptação do Posto de 
Trabalho à pessoa com incapacidade 

  

* aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade 
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ANEXO 
 

 



 

  

Análise das condições de acessibilidade - FOTOS 

   

1- Guias de referenciação tátil 
2- Pavimento Podotátil no 

atravessamento 
3- Guias de referenciação tátil 

 

  

4- Porta de Entrada Principal 5- Átrio da Entrada Principal 6- Balcão de Informações 

   
7- Acesso ao Balcão de 

Atendimento Único 
8- Plataforma elevatória 9- Guichet dos Tickets 

  

 
10 – Área do Balcão de 

Atendimento Único 
11- Mesas de Atendimento 12- Porta de Acesso à cafetaria 



 

  

   
13- Área rebaixada no Balcão da 

Cafetaria 
14- Mesas da Cafetaria 15- Acessos internos 

   

16 – Acesso ao Elevador 17 – Área interna do Elevador 
18 – Braille no Painel de Comando 

do Elevador 

 

  
19 – Zona de Espera na Área da 

Vereação 

20 – Porta de Entrada nos gabinetes da 

vereação 

21 – Porta de Entrada do Salão 

Nobre 

   

22 – Salão Nobre 23 – Salão Nobre 
24 – Acesso ao Gabinete da 

Presidência 



 

  

 

  
25 – WC adaptado 26 – Barras de apoio na sanita 27 – Lavatório e espelho reclinável 

   
28 – Porta de entrada do WC 

adaptado 
29- Acesso ao Auditório 30 - Auditório 

 

  

31 – Relógio de Ponto 32 – ATP no interior do edifício 33- Estacionamento para PMR 

 

 


