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Lisboa para quem? 
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Ineficiência 
na gestão 

e fiscalização 
CML não dá o 

exemplo 

Peão tratado 
como 

personagem 
secundária 

Falta de 
compromisso 

político 







Porquê ? 



Esforço coordenado e sustentado. 



Incidência  (n.º de pessoas) dos diferentes tipos de dificuldade, 
na população residente no concelho de Lisboa (com idade igual 
ou superior a 5 anos), por grupos etários (fonte: Censos 2011) 
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DL 163/2006 acessibilidade 

Lei 46/2006 prática discriminatória 

Lei 38/2004 não discriminação 

CRP Igualdade 



Como ? 











Mapa Potencial Pedonal de Lisboa 
 



CALDEIRA 1.01.1 

 

Incidente detectado 
Caldeiras abaixo do nível do passeio 
sem grelhas de protecção. 

 

Solução adequada à ocorrência 
Regularizar desnível com revestimento 
em "Terraway 
 
Trabalhos a Efectuar 
Colocação de camadas de gravilha com 
granulometria de 2-5mm, numa espessura de 
3cm, aglomerada com ligante PPA, incluindo 
movimento de terras, abertura de caixa, 
compactação do terreno, colocação de camada 
de brita, aplicação de material compressível 
junto ao tronco das árvores, e todos os 
trabalhos e materiais necessários ao perfeito 
acabamento das superfícies. 

 

Custo 

48,45€/m2 

 

 



PRINCIPAIS DESCONFORMIDADES 

ressaltos no piso 

largura livre 

escadas 

piso 0 piso 1 piso 2 piso 3 

instalações santárias 



Objetivos & 
Estrutura 



Impedir a Criação de Novas Barreiras 



Adaptar as Edificações Existentes 



Mobilizar a Comunidade 



1 

Via 
Pública 



2 

Equipamentos 
Municipais 



3 

Transporte 
Público 



4 

Fiscalização 
Particulares 



5 

Desafios 
Transversais 





QC 



QC QC 

QC QC 

QC QC 



QC 

Diagnóstico 

Orientações 

Ações 



Ação 



Ação 

Responsável 



Ação 

Responsável 

•  Calendário 
•  Recursos 
•  Orçamento 
•  Execução 
•  Reporta 



Ação 

Responsável 

•  Calendário 
•  Recursos 
•  Orçamento 
•  Execução 
•  Reporta 

Equipa 
Plano 



Indicadores 

Execução 

Produção 

Impacto 

Contexto 



Proposta 
Global do 

Plano 

PG PGP 

Propostas 
Anuais de 
Execução 

PAE 
2014 

PAE 
2015 

PAE 
2016 

PAE 
2017 

RAE 
2014 

Relatórios 
Anuais de 
Execução 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 



2013 – 2017 



Obrigado! 
 

http://acessibilidade.cm-lisboa.pt 
 

nucleo.acessibilidade@cm-lisboa.pt 
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