ACESSIBILIDADE PARA TODOS
PLANO DE INTERVENÇÃO
MOVIMENTO INTELIGENTE

O universo de pessoas com
necessidades especiais não é
de todo minoritário.
Para além das pessoas em
cadeiras de rodas, com
dificuldades de andar ou em
percorrer grandes distâncias, com
dificuldades sensoriais (cegas ou
surdas), este grupo engloba
também as pessoas que, no seu
percurso de vida, se apresentam
transitoriamente condicionadas,
como sejam as grávidas, as
crianças ou os idosos.

A TIS pode ajudá-lo:
•

A identificar as barreiras existentes

•

A desenvolver intervenções ao nível
•

Dos Edifícios;

•

Do Espaço público

•

Dos Transportes

•

Da informação e Comunicação

•

Das Novas Tecnologias
(infoacessibilidade)

•

A estruturar um Plano de Intervenção

•

A definir regras de monitorização

O Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto veio estabelecer as condições de acessibilidade que é necessário garantir nos
espaços públicos, edifícios públicos e habitacionais.
O desenvolvimento de uma política de Acessibilidade Universal deve ter em consideração as diversas escalas de intervenção e
as diferentes vertentes da vida quotidiana em que podem existir barreiras à acessibilidade.

ACESSIBILIDADE
PARA TODOS
PLANO DE
INTERVENÇÃO

Experiência
selecionada
da TIS
• EURO-ACCESS:
Qualidade de vida e
igualdade de acesso a
infraestruturas para
pessoas com
deficiência física
www.euro-access.org

• MEDIATE:
Metodologias para
Avaliar e Mediar a
Acessibilidade a todos
nas Redes de
Transporte Público
• Plano Municipal de
Promoção das
Acessibilidades do
Município de Idanha-aNova
• Plano Local de
Promoção da
Acessibilidade de
Castelo Branco

Principais Conclusões do Projeto EUROACCESS
• Fazer recomendações para uma estrutura legal transversal a nível
Europeu para a acessibilidade aos transportes públicos;
• Identificar as melhores práticas a nível nacional e Europeu sobre
políticas, inovação técnica, serviços e estabelecer correlação com
emprego para pessoas com deficiência;
• Dar conhecimento das necessidades e expectativas dos utentes para
um sistema de transportes acessível a todos.

• O projeto MEDIATE tem por objetivo estabelecer novos conceitos de
mobilidade para passageiros garantindo a acessibilidade para todos.

Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas
e all-in-one na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: alexandra.rodrigues@tis.pt | susana.castelo@tis.pt

Portugal - Av. Marquês de Tomar 35, 6ºDto, 1050-153 Lisboa | T +351 21 3504400
Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César – São Paulo

global@tis.pt | global@tis.br.com | www.tis.pt | www.tis.br.com
A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de
software, relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planeamento Urbano e Regional, Transportes
Coletivos, Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

