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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)



No passeio…

55% já caiu

92% costuma ter 

medo de cair

93% acha desconfortável

95% caminhou na estrada



No transporte público…

54% dificuldade em subir 
e descer do ônibus

69% não conseguem 
esperar de pé

10% perderam-se numa 
estação de metrô



Em passadeiras…

83% acham semáforos 
demasiado rápidos

73% costumam ter medo 
de atravessar a rua

46% conhecem alguém 
que foi atropelado



Peão é 
personagem 
secundária

Falta de 
compromisso 

político

A Câmara
não dá o 
exemplo

Gestão e 
fiscalização 
ineficazes
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“Acessibilidade Pedonal”



Esforço coordenado e sustentável



Objectivos



Impedir a criação de novas barreiras



Adaptar espaços e edifícios existentes



Mobilizar a Comunidade



1

Via Pública



2

Equipamentos 

Municipais



3

Transporte 

público



4

Fiscalização 

de 

particulares



5

Desafios 

transversais



S NAL
Sistema de Informação sobre

Atropelamentos em Lisboa







MaPPe

Mapa de Potencial Pedonal



Título e Afins mudar aqui

Base de dados

Análise de Redes

Análise Multicritério

Mapa de Potencial 

Pedonal





SIGA
.

Sistema de Informação para
Gestão da Acessibilidade



Estação de Sta Apolónia
Terminal de Cruzeiros

Interface do Campo Grande

Alto de São João

Chiado

Interface Cais do Sodré

Campo Pequeno

Alameda

Anjos

Martim Moniz

Terreiro do Paço

Interface Entrecampos     

Campo das Cebolas

Jardim do Campo Grande



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
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Obrigado

equipa.acessibilidade@cm-lisboa.pt

ww.andalisboa.pt


