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DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL 

Peritos 
 

Nome 

Daniel Costa 

Nome 

José Duarte 

Data da visita   

02 Dezembro 2016 1.ª Visita  

Dados do cliente a certificar 

Identificação do Cliente  

Nome/ NIF 

Câmara Municipal de Tavira 

Responsável   

Cristina Neto 

Contactos – telefone/telemóvel /email 

281 320 500 cpneto@cm-tavira.pt 

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

Percurso Acessível em Tavira 

Outras atividades relevantes /complementares 

Pontos de Interesse Turístico 

Localização  
Morada (da instalação a certificar) 

Praça da República, 8800-951 Tavira 
Dependências / secções 

Não aplicável 

Página Web/ Facebook ou outra localização de 
informação online 

www.cm-tavira.pt 

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 

Câmara Municipal; Mercado Municipal;  

Saúde/cultura/desporto/turismo 

Posto de Turismo; Núcleo Museológico Islâmico; Jardim Público de Tavira 

Tem “Plano de acessibilidade”? Sim. 

Observações: 

As mais recentes intervenções em espaço público promovidas pela Câmara Municipal de Tavira têm contemplado 

a vertente da Acessibilidade e Mobilidade para Todos. Encontram-se programadas várias intervenções futuras, 

que permitirão incrementar a qualidade do espaço público.  

Tavira tem dinamizado o Turismo Acessível no destino, encontrando-se a promover algumas iniciativas na 

matéria, principalmente ao nível da sensibilização da oferta para esta necessidade emergentes, sendo exemplo 

os diversos seminários organizados no município.   
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA   

Metodologia de Trabalho 
A Acessibilidade e Mobilidade para Todos é uma das matérias mais importantes da agenda nacional atual. A 

consciência crescente sobre a necessidade de oferecer ambientes acessíveis a Todos, é uma das principais 

premissas para o desenvolvimento dos territórios, que se pretendem inclusivos e sustentáveis. 

Como tal, dever-se-á capacitar os territórios de excelentes condições físicas e de atendimento, de forma a tornar o 

quotidiano das pessoas com mobilidade reduzida mais autónomo, eficiente e confortável. O direito à liberdade e 

igualdade, é negligenciado sempre que uma pessoa com mobilidade reduzida se vê impedida de cumprir um 

percurso, aceder a um edifício, ou circular em transportes públicos. 

A cidade de Tavira encontra-se comprometida em diminuir, gradualmente, as situações referidas, encontrando-se a 

desenvolver diversas iniciativas e projetos que visem a capacitação dos espaços e edifícios, bem como dos recursos 

humanos, neste caso à escala das práticas de atendimento.  

Após as mais recentes intervenções promovidas pela Câmara Municipal verifica-se um padrão atento às 

necessidades de Todos.  

É neste ambiente de elevada consciência sobre a matéria que a Câmara Municipal de Tavira abordou o Instituto de 

Cidades e Vilas com Mobilidade, com o intuito de ver analisado e certificado um percurso, na área central da cidade.  

A análise do ICVM avaliou um percurso acessível, que permite a visita por alguns dos mais importantes pontos de 

interesse turístico da cidade.  

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

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 Tavira foi realizada no dia 2 de dezembro de 2017, 

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

desenvolver um Percurso Acessível para a cidade, 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 

Acessível. 

Limitação Física da área analisada 
O espaço urbano analisado pelos técnicos do ICVM está compreendido entre o Largo Dr. José Pires Padinha, a 

Praça da República e a Rua da Liberdade (Foto 1).  

Conclusões da Análise das Condições de Acessibilidade 
Os trabalhos de levantamento das condições de acessibilidade da área de intervenção definida permitiu concluir que, 

de forma geral, a pessoa com mobilidade reduzida consegue circular autonomamente. Embora existam pontos de 

conflito, que representem barreiras urbanísticas, normalmente existem soluções alternativas que permitem a 

continuidade do percurso.  

Os passeios encontram-se bem dimensionados, com largura regulamentar para proporcionar uma boa circulação 

(Fotos 2,3,4).Contudo, nota para o facto de na envolvente do Mercado Municipal se verificar a ausência de passeios 

com dimensão regulamentar, existindo frequentes quebras na continuidade do percurso, principalmente à face da 

Rua (Fotos 30). A alternativa disponível será cumprir o percurso na Rua do Cais, área pedonal, com pavimento 

confortável. Aqui, verifica-se a presença de esplanadas que dificultam a passagem (Fotos 28/29).  

No restante percurso constata-se a presença de diversas esplanadas e montras instaladas no canal pedonal, 

dificultando, ou mesmo impedindo a circulação das pessoas (Fotos 26/27). 

É portanto fundamental, implementar uma solução que regule o espaço disponível para a esplanada e a circulação 

de peões nas duas situações acima descritas. 

Ao nível do pavimento verifica-se a presença de pavimento em bom estado de conservação, mais regular e estável, 
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propondo a circulação confortável para o turista. Os materiais mais utilizados são a calçada em basalto ou calcário, o 

microcubo cerrado e o pavê (Fotos 5/6/7). 

 A inclinação das ruas não representa um problema, uma vez que os percursos propostos inserem-se numa área de 

reduzida inclinação. 

Relativamente às passadeiras para atravessamento de peões constatam-se a presença de duas situações distintas. 

No Largo do Dr. José Pires Padinha os atravessamentos não se encontram rebaixados, sendo o pavimento irregular, 

composto em paralelo (Fotos 22,23,24). Pelo oposto, na Praça da República, verifica-se a presença de 

atravessamento corretamente nivelados, com pavimento mais estável e confortável (Fotos 20,21). Em ambas as 

situações não se verifica a presença de pavimento podotátil.  

Importante para a mobilidade pedonal da cidade são as duas pontes pedonais de Tavira, que fazem a ligação entre 

as margens do Rio Gilão. As duas pontes apresentam características distintas, que deverão ser consideradas pelo 

cidadão. A ponte situada junto ao Mercado Municipal apresenta pavimento muito degradado, sendo a inclinação da 

ponte ligeiramente acentuada, que poderá dificultar a circulação de pessoas em cadeira de rodas (Fotos 15/16). 

A Ponte Romana de Tavira apresenta boas condições de acessibilidade para todos, pese embora o pavimento 

ligeiramente irregular. O acesso às áreas de descanso possuem degrau, impedindo a sua utilização por Todos (Fotos 

17/18/19).   

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

pessoas com mobilidade (Fotos 31/32).   

Nota para o facto de a maioria das lojas de comércio local (cafetarias, restaurantes, venda de artesanato…) não 

possuírem entrada acessível, quer através de soluções à Cota 0, quer através de rampas. Apenas de forma isolada 

se verifica a presença de rampas de acesso às lojas (Foto 27).  

Face à extensão do percurso, o turista poderá circular de forma pedonal, com conforto e segurança. No entanto 

autocarros da empresa Sobe e Desce, Transportes Urbanos de Tavira encontram-se equipados com: 

 Lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida 

 Plataformas elevatórias de acesso ao veículo. 

 Espaços amplos que permitem a circulação de pessoas em cadeira de rodas. ´ 

 

No entanto, os botões de aviso de paragem não possuem informação Braille, e não são identificadas, por aviso 

sonoro, as próximas paragens do veículo. 

Os abrigos de paragem possuem informação relativamente aos horários e aos diagramas das linhas de transporte. 

O Posto de Turismo representa uma fundamental plataforma de comunicação entre o turista e o destino, sendo 

possível transmitir uma mensagem/imagem turística, através da imagem que oferecemos no espaço físico e no 

atendimento que o destino proporciona. No caso de Tavira, o edifício que alberga o Posto de Turismo possui, na 

entrada acessível (Foto 33). 

O interior do edifício apresenta pavimento confortável, sendo que o espaço livre permite a livre circulação do turista. . 

O balcão de atendimento não se encontra rebaixado, no entanto o atendimento aos turistas poderá ser realizado 

noutras áreas do edifício.   
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Síntese 

Pontos fortes 

 Passeios amplos; 

 Mobiliário urbano organizado e fora do percurso acessível. 

 Pavimento, maioritariamente, confortável e estável. 

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

 A Praça da República é exemplo de uma intervenção recente que contemplou as Acessibilidade para Todos, 

ao nível dos passeios e atravessamentos; 

 Posto de Turismo Acessível, não obstante algumas situações que carecem melhoria; 

 Oferta de diversos espaços públicos/verdes acessíveis que estimulam o descanso do turista, em ambientes 

agradáveis; 

 

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade  

 Implementar uma solução que permita regular a presença de esplanadas e montras comerciais nos canais 

pedonais; 

 Implementar rebaixamentos e pavimento confortável nas passadeiras;  

 Utilizar pavimento podotátil de orientação e apoio ao longo do percurso; 

 Garantir que as pontes pedonais são acessíveis para a utilização de Todos;  

 Garantir que todos os lugares de estacionamento situados no Percurso proposto possuem uma área de 

saída determinada, e que permita o acesso contínuo ao passeio mais próximo; 

 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, bem como vídeos promocionais adaptados, para apoio 

às experienciais dos turistas;  

 Apostar na qualificação dos recursos humanos diretamente relacionados com o atendimento ao turista, 

nomeadamente em Língua Gestual Portuguesa, Técnicas de Atendimento e outros; 
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PERCURSO ACESSÍVEL DE TAVIRA 

 
Após a análise das condições de acessibilidade do espaço público de Tavira, conclui-se que o presente 
Percurso Acessível 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 Acessível de Tavira 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. Passeio Amplo 3. Passeio Amplo 4. Passeio Amplo 

   
 5. Passeios Estáveis 6. Pavimento em Microcubo em 

granito 
7. Pavimento em Microcubo em 

granito  

   

 8. Praça da República   9. Praça da República  10. Praça da República 
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 11. Pavimento em Granito em Espaços 

Verdes 

12. Pavimento em Granito em 

Espaços Verdes 
13. Pavimento em Granito em 

Espaços Verdes  

   
14. Pavimento em Granito em Espaços 

Verdes 
15. Ponte Pedonal próximo ao 

Mercado  
16. Ponte Pedonal próximo ao 

Mercado  

   
17. Ponte Romana 18. Ponte Romana  19. Ponte Romana  

   

20. Atravessamento Acessível 21. Atravessamento Acessível  

 

22. Atravessamento Inacessível  

   

23. Atravessamento Inacessível  24. Rebaixamento mal Executado  25. Mobiliário Urbano bem Situado 

   

26. Barreiras Comerciais 27. Barreiras Comerciais 28. Barreiras Comerciais na 

envolvente ao Mercado  
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29. Barreiras Comerciais na 

envolvente ao Mercado 

30. Quebra de continuidade pedonal  31. Lugar de Estacionamento PMR 

  

 

32. Lugar de Estacionamento PMR 33. Posto de Turismo  

 



 

12 
 

 
 
Figura 29 – Mapa do Percurso Acessível Certificado pelo ICVM 


