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Mutirão de amor 

“Cada um de nós deve saber se impor

E até lutar em prol do bem estar geral

Afastar da mente todo mal pensar

Saber se respeitar

Se unir pra se encontrar

Por isso, vim propor

Um mutirão de amor

Pra que as barreiras se desfaçam na poeira

E seja o fim, o fim do mal pela raiz

Nascendo o bem que eu sempre quis

É o que convém pra a gente ser feliz

Cantar sempre que for possível

Não ligar pros malvados

Perdoar os pecados

Saber que nem tudo é perdido

Se manter respeitado

Pra poder ser amado”

Aragão (1983)  
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Resumo

Acessibilidade de bens culturais é uma questão cada vez mais debatida

na esfera pública e civil.  Este trabalho aborda esta temática através de um

caso de estudo das acessibilidades dos museus na sede do Distrito de Vila

Real,  Portugal,  especificamente  o  Museu  de  Arqueologia  e  Numismática,  o

Museu da Vila Velha e o Museu do Som e da Imagem. A acessibilidade destes

museus foi analisada através da perspectiva da pesquisadora, dos gestores e

do público que frequenta estes espaços. Dados foram recolhidos através de

observação direta e diagnóstico dos espaços museológicos pela pesquisadora,

entrevistas semiestruturadas com os gestores dos museus e inquérito com os

visitantes dos museus.  Estes dados permitiram identificar as acessibilidades

dos museus e avaliar a sua conformidade com as normas e diretrizes nacionais

e internacionais. As informações e conclusões deste estudo poderão ser a base

para o futuro desenvolvimento de práticas museológicas mais inclusivas, tanto

no contexto do caso de estudo, como a nível nacional e internacional.

Palavras – chave: Acessibilidade; Museus; Educação Especial; Vila Real.
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Abstract

Accessibility of cultural goods is an increasingly debated issue in the public and

civil spheres. This dissertation addresses the theme through a case study on

the  accessibility  of  museums  in  the  capital  city  of  the  Vila  Real  District,

specifically  the  Museum  of  Archaeology  and  Numismatics,  the  "Vila  Velha"

Museum,  and  the  Museum  of  Sound  and  Imagery.  Accessibility  of  these

museums was analysed through the perspective of the researcher, the museum

managers and the visiting public. Data was collected though direct observation

and assessment of the museological  spaces, semi-structured interviews with

the managers and surveys with the museum visitors. With this data different

types  of  accessibility  were  identified  and  conformance  to  national  and

international laws, norms and guidelines was evaluated. The information and

conclusions of this study might be the basis for the future development of more

inclusive museological practices, both in the context of the case study, as well

as at the national and international level.

Keywords: Accessibility; Museums; Special education; Vila Real.
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braille (Fotos T. Jaffe).
Fig. 57. A - Visita às Capelas Imperfeitas no Mosteiro da Batalha por ocasião do
IV CIAMP que aconteceu no ano de 2017. B - Guia de visitação ao Mosteiro da
Batalha impresso em alto relevo para os visitantes cegos (Fotos T. Jaffe).
Fig. 58. Metodologia – puzzle.
Fig.  59.  Esquema exemplificativo de uma análise SWOT (Adaptado de The
Balance).
Fig. 60. Diagnóstico de acessibilidade em museus (Adaptado da Handtalk).
Fig. 61. O brasão da cidade de Vila Real. 
Fig. 62. A - Localização da cidade de Vila Real, em Portugal. B - A localização
de Vila Real no distrito.
Fig. 63. Mapa com a localização dos Museus: Museu da Vila Velha, Museu de
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Arqueologia e Numismática de Vila Real, e Museu do Som e da Imagem no
interior do edifício do Teatro Municipal (Google Maps, 2018).
Fig. 64. A - A foto da fachada do Museu voltada para o rio no site da DGPC. B –
Visão da fachada da entrada principal (Foto All About Portugal). 
Fig. 65. Uma das salas da coleção de Numismática (Foto T. Jaffe). 
Fig. 66. Uma das salas dedicada à Arqueologia (Foto T. Jaffe). 
Fig. 67. Outra das áreas dedicadas aos achados arqueológicos do megalitismo
do Distrito de Vila Real (Foto T. Jaffe). 
Fig. 68. A Visão do andar superior do Museu. B - Detalhe da Exposição (Fotos
T. Jaffe).
Fig. 69. A - Uma das entradas do Museu. B - O logotipo do Museu. C - Detalhe
da exposição de moedas romanas (Fotos T. Jaffe).
Fig. 70. A fachada do Museu da Vila Velha (Foto CMVR).
Fig. 71. Um dos lados do edifício do Museu da Vila Velha (Foto T. Jaffe).
Fig. 72. A - Entrada do Museu. B - Escadas de acesso. C - Seta direcional para
o acesso por elevador (Fotos T. Jaffe).
Fig. 73. A - A imagem de Nossa Senhora do Desterro. B - A entrada no 2 o

andar do edifício. C - Detalhe da área expositiva (Fotos T. Jaffe).
Fig. 74. A - Panorama da sala da Arqueologia, B - Detalhe de alguns achados
(Fotos T. Jaffe).
Fig. 75. A apresentação do “Museu de Som e Imagem” no Blog (Blog MSI).
Fig.  76.  A -  Um  panorama  de  uma  das  salas  de  exposição.  B  -  Painéis
explicativos. C - Um dos objetos expostos (Fotos MSA).
Fig. 77. Tabelas com a estatistica das visitas ao Museu do Som e da Imagem,
entre os anos de 2008-2016 (Blog MSI).
Fig. 78. Exemplos. A - Caderno nº 27 - "Festas de Santo António pela objectiva
de  Aquiles  de  Almeida". B  -  Caderno  nº  2  -  "Carvalho  Araújo:  Memória
fotográfica" (Blog MSI).
Fig. 79. Siga essa idéia. 
Fig. 80. O exterior do MANVR. A - Fachada virada para a Av. 1o de Maio e o rio
Corgo. B – Vista a partir da frente do Museu. C - Avenida  1o de Maio.  D - A
fachada do Museu (Fotos T. Jaffe). 
Fig. 81. O exterior do MANVR.  A - Av. 1o de Maio, o espaço reservado a um
morador com deficiência. B - A passadeira rebaixada. C - Panorama da Avenida
1o de Maio, no fundo o Museu. D - A passadeira para pedestres mais próxima
da entrada do Museu (Fotos T. Jaffe). 
Fig. 82. O exterior do MANVR. A - O espaço reservado a cargas e descargas. B
- O mesmo. C - A paragem de autocarro em frente da entrada do Museu. D - A
paragem de autocarro do Museu (Fotos T. Jaffe).
Fig. 83. A fachada do Museu na Av. 1º de Mario, junto ao rio. B - Lances de
escadas  em primeiro  plano  de  acesso  para  a  rua  superior  e  para  a  outra
entrada, lance mais modesto de acesso a entrada da 1º de Maio. C - Uma das
janelas no interior do edifício, com bancos, caraterísticas das casas do séc.
XVIII-XIX (Fotos T. Jaffe).
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Fig. 84. A - As entradas para os dois níveis do Museu. B - A entrada na Av. 1º
Maio. C - As escadas de acesso à entrada da Rua do Rossio (Fotos T. Jaffe).
Fig. 85.  A -  Banner com o nome do Museu (Foto PortoNorte).  B -  Sala de
exposições temporárias por vezes usada como auditório (Foto MANVR).  C -
Uma das salas com acervo de caratere arqueológico (Foto T. Jaffe). D - Um
novo espaço expositivo dedicado à “História ao café” (Foto MANVR).
Fig. 86. A - Escada de acesso à entrada para o 1º piso. B - Escadas de acesso
ao 2º piso (Fotos T. Jaffe).
Fig. 87. A - Peças de escultura na sala de arqueologia. B -  Aras. C - Aspecto
de uma das salas de exposição. D - As maquetes no centro de uma das salas
de arqueologia (Fotos T. Jaffe).
Fig. 88. A-B - Um grupo de visitantes, incluindo um cadeirante (Foto T. Jaffe).
Fig.  89.  A -  A fachada voltada para o cemitério  do MVV (Foto Norvia).  B -
Acesso da praça do município. C - A sala da exposição “Vila Velha - Novas
Memórias”. D - Zonas de acesso à exposição com visão para o exterior (Fotos
T. Jaffe).
Fig.  90.  A -  Localização do  MVV numa imagem de  satélite  (Google  Maps,
2018).
Fig. 91. A - O esboço do edifício do MVV por António Belém de Lima. B - A
fachada virada para o rio (Fotos CMVR).
Fig. 92. A - Vista para o exterior de uma das salas de exposição do MVV. B -
Uma da salas de exposição do MVV. C -  Vista de um dos corredores,  D -
Acesso ao Museu. (Fotos T. Jaffe).
Fig.  93.  A-B-C  As  escadas  de  acesso  ao  Museu  (1º  piso).  B  –  Escadas
interiores (Fotos T. Jaffe).
Fig. 94. A - Expositor de material informativo. B - A recepção com a venda de
livros.  C - Casa de banho (M, F e pessoas com deficiência).  D - Mapa dos
dois pisos do MVV (Fotos T. Jaffe).
Fig. 95. A - Corredor de acesso à Biblioteca e ao Auditório. B – Auditório. C-D -
A Biblioteca usada por vezes para fazer workshops (Fotos T. Jaffe).
Fig. 96. A - Exemplo de painéis verticais com fundo preto. B - Vitrines de uma
das salas do 1º andar da exposição. C - A Sala de exposições do r/c. D - Outra
visão da sala do 1º andar (Fotos T. Jaffe).
Fig. 97. A - Área multiusos, com exposição do Barro de Bisalhães, e a zona de
repouso. B-C - A sala de exposições. C - A entrada num dia de palestra (Fotos
T. Jaffe).
Fig. 98. A - O caminho que leva do Município para o Museu. B - Uma visão da
fachada. C - A fachada lateral vista da zona do cemitério. D - A exposição do
Barro de Bisalhães (Fotos T. Jaffe).
Fig.  99.  A  -  Prevenção  e  segurança  incêndios.  B-C  –  Sinalização  de
emergência. D - Passeio rebaixado para acesso de cadeirantes e carrinhos de
bebé (Fotos T. Jaffe).
Fig. 100. A - A vista externa do MSI. B - Estacionamento com dois lugares para
pessoas com deficiência. C - Rampa de acesso externo. D - As duas vagas de
estacionamento para pessoas com deficiência (Fotos T. Jaffe).
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Fig. 101. A - Placa de identificação do MSI. B - Entrada superior do Teatro que
dá acesso ao MSI.  C -  Horário  de abertura na porta  de vidro externa.  D -
Elevador exterior (Fotos T. Jaffe).
Fig. 102. A - Átrio. B - Elevador no 2º piso. C - Entrada do Museu vista do 1º
piso. D - Entrada do Museu (Fotos T. Jaffe).
Fig. 103. A - Mapa do Museu. B - Casa de banho (M/F e para pessoas com
deficiência).  C  -  Acesso  ao  MSI  vindo  do  piso  inferior  da  Cafetaria.  D  -
Expositor com Publicidade e panfletos (Fotos T. Jaffe).
Fig. 104. A - Entrada marcada no chão. B - Observando na entrada a peça do
mês (Fotos T. Jaffe).
Fig. 105. A - Tabela cronológica. B - Panorama da Sala 1. C - Painel vertical
(Fotos T. Jaffe). D - Sala 1 com a peça do mês (Foto Isabela Galvez).
Fig. 106. A-B Máquinas de efeitos especiais para o teatro. C - Desenho de uma
máquina de vento. D - Painel sobre Camilo Castelo Branco, bom exemplo do
contraste entre o fundo e a fonte (Fotos T. Jaffe).
Fig. 107.  A -  Projetor e cadeiras de cinema. B -  Panorama da sala 3. C –
Máquinas de projetar. D - Outro lado da sala 3 (Fotos T. Jaffe).
Fig.  108.  A -  Equipamento  de  emergência,  B  -  Bancos  para  repouso  dos
visitantes no átrio (Fotos T. Jaffe).
Fig. 109. A - Exposição temporária sobre o herói Carvalho Araújo. B - Sala das
maquinas fotográficas. C - A evolução dos suportes fotográficos. D - Panorama
das sala  4/5 (Fotos T. Jaffe).
Fig. 110. A - Sala das exposições temporárias. B - Sala nº 6 interativa onde é
possível  ver  vídeos.  C  -  Exposição  temporária  “Carvalho  Araújo  -  Memória
fotográfica” de 2018. D - Exemplar de Praxinoscópio (Fotos T. Jaffe).
Fig. 111. Nuvem de palavras 1 Museu de Arqueologia e Numismática.
Fig. 112. Nuvem de palavras 2 Museu de Arqueologia e Numismática.
Fig. 113. Nuvem de palavras 3 Museu de Arqueologia e Numismática.
Fig. 114. Nuvem de palavras 4 Museu de Arqueologia e Numismática.
Fig. 115. Nuvem de palavras 5 Museu de Arqueologia e Numismática.
Fig. 116. Nuvem de palavras 1 Museu da Vila Velha.
Fig. 117. Nuvem de palavras 2 Museu da Vila Velha.
Fig. 118. Nuvem de palavras 3 Museu da Vila Velha.
Fig. 119. Nuvem de palavras 4 Museu da Vila Velha.
Fig. 120. Nuvem de palavras 5 Museu da Vila Velha.
Fig. 121. Nuvem de palavras 1 Museu do Som e da Imagem.
Fig. 122. Nuvem de palavras 2 Museu do Som e da Imagem.
Fig. 123. Nuvem de palavras 3 Museu do Som e da Imagem.
Fig. 124. Nuvem de palavras 4 Museu do Som e da Imagem.
Fig. 125. Nuvem de palavras 5 Museu do Som e da Imagem.
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 1 Introdução

Fig. 1. Acessibilidade "para quem acha..."  
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 1.1 Apresentação 

“A força não provém da capacidade física.

Provém de uma vontade indomável.”

Mahatma Gandhi (1869 – 1948) 

O  presente  estudo  apresenta  os  resultados  da  investigação  sobre  a

acessibilidade  nos  museus,  na  cidade  de  Vila  Real,  para  pessoas  com

necessidades específicas. 

Está fundamentado em referências teóricas,  tanto portuguesas como

internacionais,  buscando  fazer  a  análise  de  experiências  positivas  que

permitem um melhor acesso aos museus a esse tipo de visitantes/utentes.

Os argumentos e reflexões contidos neste trabalho trazem visões de três
esferas: 

• da mestranda 

• dos gestores 

• do público que frequenta esses espaços. 

Assim  a  pesquisa  foi  feita  com  o  propósito  de  identificar  as

acessibilidades existentes nos museus escolhidos como objetos de estudo e as

políticas públicas portuguesas voltadas para a questão das acessibilidades  e

por  fim,  baseando-se nestas informações,  esperamos auxiliar  a  promover o

desenvolvimento de programas de práticas museológicas inclusivas.

Antes de iniciarmos a apresentação sobre o trabalho em si, pensamos

ter interesse explicar mais em detalhe como surgiu a motivação pela temática

das  acessibilidades  aos  museus.  Apresentaremos  assim  que  experiências

foram determinantes para o surgimento de interesse por esta temática.

Algumas  das  minhas  vivências  na  vida  acadêmica  e  profissional  em

especial no âmbito do meu curso de graduação em Fonoaudiologia que realizei

de 2009 a 2012 em Teresina, Piauí  mostraram-me as inúmeras dificuldades

que as pessoas com deficiência podem enfrentar para realizarem tarefas do

seu quotidiano, como o simples ato de pegar um transporte público ou comprar

um objeto no mercado.

E por quê os museus como objeto de estudo?

Uma  parte  da  resposta  para  esta  questão  tem  a  ver  outro  tipo  de
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experiência  profissional  que tive,  de  2006 a  2009  no  Escritório  Técnico  do

IPHAN1 de São Raimundo Nonato - Piauí.  Nos anos em que fui  funcionária

dessa repartição pública tive a oportunidade de participar de alguns projetos

sobre  educação  patrimonial,  colaborando  em  oficinas  educativas  e  visitas

monitoradas ao Museu do Homem Americano2 e Parque Nacional  Serra da

Capivara3. 

O  público  envolvido  nestas  ações  de  educação  patrimonial  era

constituído por alunos das escolas do ensino básico (crianças e adolescentes),

de jovens e adultos que frequentavam o EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

Por causa dessa tarefa de lidar com públicos diferenciados, foi para mim

óbvia a necessidade em ter atenção às diferenças, à escolha das estratégias e

aos recursos para que promovessem uma participação efetiva dos envolvidos.

 Em 2009 consegui uma bolsa de estudos através do ProUni para poder

cursar fonoaudiologia4 na capital do estado do Piauí, e tive que deixar o meu

trabalho no Escritório Técnico do IPHAN de São Raimundo Nonato para seguir

com este sonho.

O curso de fonoaudiologia encantou-me pelas suas áreas de atuação,

principalmente naquelas ligadas à educação especial de crianças, mas também

no atendimento de adultos.

Em  2014,  numa  conversa  com  a  Prof.  Dra  Mila  Simões  de  Abreu,

trocamos impressões sobre a importância da acessibilidade e decidimos então

preparar uma comunicação sobre a tal argumento, baseada em exemplos de

que tínhamos conhecimento, presentes no Parque Nacional Serra da Capivara

e numa outra zona de arte rupestre em Itália, nomeadamente o caso do sítio de

Dos Sottolaiolo, Paspardo, Reserva regional de Ceto-Cimbergo-Paspardo, na

Valcamónica.

1O  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (Iphan)  é  uma  autarquia  federal
vinculada  ao  Ministério  da  Cultura  que  responde  pela  preservação  do  Patrimônio  Cultural
Brasileiro.
2 http://www.fumdham.org.br/museu-do-homem-americano (consultado em 04/06/2018).
3http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-
da-serra-da-capivara (consultado em 04/06/2018).
4Em Portugal este curso equivale à duas licenciaturas: Terapia da Fala e Audiologia.
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Figura 2. Exemplo de sítios de arte rupestre tornados acessíveis. A - Para cadeirantes, Sítio do
Meio, Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, Brasil (Foto T. Jaffe); B - Para cegos, Dos

Sottolaiolo, Paspardo, Valcamónica, Itália (Foto MSA).

Assim apresentamos oralmente o resultados dessas observações  no “I

Congresso  sobre  Gestão  do  Patrimônio  Global”,  que  teve  lugar  em  São

Raimundo Nonato  – Piauí em 2014.  Um texto  sobre  essa comunicação foi

publicado no número 1 da revista Alter Ibi (Jaffe, Abreu & Cittadini, 2015).

A partir deste trabalho surgiu uma grande motivação para seguir neste

caminho de querer estudar a temática das acessibilidades em todos os seus

aspetos  e,  portanto,   tentar  perceber  quais  os  problemas,  dificuldades  e

empecilhos que  são  mais  encontrados  pelas  pessoas  com  necessidades

especificas e apresentar as soluções existentes para estes obstáculos.

Quando tive a oportunidade de vir para Portugal cursar o mestrado em

“Educação Especial” na UTAD, carreguei comigo a idéia de realizar a pesquisa

do mestrado nesta área. Depois de  analisar as diferente alternativas, e após

reuniões com o meu orientador Prof. Dr. Joaquim Escola, decidimos estudar a

questão das acessibilidades nos museus da cidade de Vila Real, por sentir-mos

que era  necessário  dar  atenção a estes  espaços de disseminação cultural.

Igualmente  sabíamos  que  tal  tipo  de  equipamentos,  na  região  de  Trás-os-

Montes e Douro, até ao momento tem poucos estudos sobre esta temática.

É necessário clarificar que principalmente na literatura cientifica,  quando

se fala de “acessibilidades”, por vezes, tal termo refere-se a um tipo de acesso

que está ligado aos transportes e meios de comunicação, ou seja, a como se

chega a um determinado local e, portanto, não à uma visão mais abrangente e

de amplo espectro. 
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Segundo o dicionário online  Priberam5 a palavra “acessibilidade”  vem

definida como “qualidade do que é acessível” de modo genérico. Na Infopédia6

(Dicionários  da Porto  Editora)  do latim “Acessibilitate” trata-se  de um nome

feminino que quer dizer:  1.  Facilidade no acesso; facilidade na obtenção. 2.

Conjunto  das  características  de  um  serviço,  equipamento  ou  edifício  que

permitem o acesso de todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade

reduzida  ou  com  necessidades  especiais”. No  Dicio  (Dicionário  online  de

português) 7 o substantivo pode implicar também

“Facilidade  na  aquisição  de:  a  acessibilidade  de  um

emprego. Propriedade do material confeccionado para que

qualquer  pessoa  tenha  acesso,  consiga  ver, usar,

compreender;  diz-se,  principalmente,  do  material  que se

destina  à  inclusão  social  de  pessoas  com  alguma

deficiência”. 

Já na Wikipedia (versão em português)8 pode se ler que: 

“Acessibilidade  se  refere  à  possibilidade  e  condição  de

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,

transportes,  informação  e  comunicação,  inclusive  seus

sistemas e tecnologias,  bem como de outros serviços  e

instalações abertos ao público, de uso público ou privados

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (…)” 

Wikipédia -  “acessibilidades” 

Neste estudo “acessível” é essencialmente aquilo que TODOS pelas suas

características  consigam  ver,  usar  e  compreender  e,  portanto,  acessível  é

aquilo que está em condições de dentro desses parâmetros de ser visto, usado

e  entendido  por  todas  pessoas  com  os  diferentes  graus  de  deficiência  e

dificuldade (permanente ou não), mas também, crianças, idosos, homens ou

mulheres, de alta ou baixa estatura.

5 https://dicionario.priberam.org/acessibilidade 

6https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/acessibilidade
7 https://www.dicio.com.br/acessibilidade/
8 https://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade
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Fig. 3. Todos podemos ter problemas de acessibilidade. Assim de acordo com o site Portugal
Acessível tal aspecto é fundamental para 10% da população, é necessário para 40%, e é

confortável para 100% (Adaptado do site http://www.portugalacessivel.pt). 

O estudo que vos apresento foi realizado com três museus da cidade de

Vila Real,  sede do distrito,  e  que pertencem a rede de museus municipais,

nomeadamente: 

• Museu de Arqueologia e Numismática

• Museu da Vila Velha

• Museu do Som e da Imagem

O principal objetivo deste trabalho foi realização e a apresentação de um

panorama sobre a acessibilidade nos museus de Vila Real. Com esta pesquisa

tentamos verificar o nível da acessibilidade nesses espaços, se estavam aptos

para receber todos os públicos, que incluem as pessoas com deficiência ou

públicos  não  usuais,  como  crianças,  idosos,  pessoas de  baixa  estatura,

pessoas obesas, grávidas, mães com carrinho de bebê, entre outros.

A problemática da acessibilidade foi abordada a fim de sensibilizar as

pessoas,  visto  que  “todos”  podem,  em  algum  momento  das  suas  vidas,

apresentar necessidades especiais. São muitas as situações que podem mudar

o nosso perfil, mesmo que apenas temporariamente como, por exemplo, no

caso de acidentes, doenças, envelhecimento e a maternidade.
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Fig. 4. A diversidade humana e os diferentes tipos de “problemas” que estão relacionados com

a acessibilidade (Adaptado da casadaptada.br). 

É  muito  comum depararmo-nos com situações em que pessoas com

necessidades  específicas  passam  por  dificuldades  para  usufruir  de  algum

serviço,  frequentar  atividades,  fazer  uso de produtos,  visitar  locais,  etc.  Há

muitas pessoas que vivem segregadas do restante da população, que é vista

como  “normal”  e  padrão  para  a  construção  dos  acessos  que  permite-nos

exercer a nossa cidadania.

Vamos levantar a bandeira da acessibilidade, porque todas as pessoas

têm o direito de viver com o máximo de autonomia e ter uma vida participativa

em sociedade.  Querer  o  acesso às infraestruturas de interesse público é o

mínimo que podemos pedir para termos uma vida mais justa.

É importante investigarmos e tentarmos encontrar os caminhos que nos

levam à inclusão. A busca pela melhoria na acessibilidade é uma missão de

valorização  de  si  e  do  outro,  é  uma  busca  pela  valorização  dos  direitos

humanos de ir e vir, e de exercer a sua cidadania.

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 32



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

 2 Museus e a acessibilidade

Fig. 5. Tocando o Prado.
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 2.1 Museus

“A Herança cultural não se transmite, ela se conquista”

André Malraux (1901 – 1976)

2.1.1 A história da evolução dos museus

Os museus surgiram, no principio, devido a um natural desejo humano de

recolher, selecionar e mostrar coisas que estimulam a sua curiosidade, encanto

e até vaidade.

Em  Makapansgat,  na  zona  do  Limpopo,  na  África  de  Sul  (Bednarik,

2003)  foi  encontrado  um  pequeno  seixo  de  jaspe  trazido  por  um

Australopitecus (3MA)  do  seu  local  original,  a  cerca  de 30km de  distância,

muito provavelmente pela sua aparência clara, aparência antropomorfa (Fig. 6-

A) o que demonstra que o desejo de apreciar, colecionar e conservar perde-se

na noite do tempo. 

A  B 

Fig. 6. A - O pequeno geofato de Makapansgat, África de Sul, c. 3 milhões de anos (Bednarik,
2003); B - Biface com fóssil, Paleolítico Médio (MAA – Cambridge).

Entre alguns dos biface pertencentes ao período do Paleolítico Médio

encontram-se muitos que não deixam dúvidas sobre espirito de curiosidade e o

valor estético dos nossos antepassados. Num deles encontrado em West Tofts,

Norfolk,  na Inglaterra com uma datação entre 300.000-100.000 anos e hoje

depositado no MAA – Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade de

Cambridge é possível notar como todo o desbaste lítico foi feito a volta de um
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pequeno fóssil (fig. 6 – B).

Sem  dúvida,  nós  humanos,  temos  uma  tendência  para  colecionar  e

conservar artefatos, peças e objetos. As razões para esta atitude são inúmeras,

sendo provavelmente uma delas, o valor agregado ou intrínseco da “coisa”,

mas características como beleza, raridade e originalidade também acabam por

ter um papel relevante. 

Em 1925, o  arqueólogo inglês Sir Leonard Woolley escavava em Ur, na

antiga  Mesopotâmia,  hoje  Hhi  Qar,  no  Iraque,  descobriu  num  quarto  uma

curiosa  coleção  de  artefactos  (Fig.  7  A).  Estavam  colocados  lado  a  lado,

agrupados por tipos, catalogados e com descrições em 3 línguas (Fig. 7 B). 

A   B

Fig. 7. A - O “Museu” da  princesa Ennigaldi-Nanna, cerca de 530 a.C. (Wikipédia – Foto M.
Lubinski); B - Uma das “tabuletas” legendada encontrada no “quarto” (Foto Woolley,1925).

A sala ficou conhecida, como o “Museu” da princesa Ennigaldi-Nanna ou

Bel-Shalti-Nanna, pois nela estavam reunidos artefactos de épocas anteriores

(2000, 1700 e 1400 a.C.) assim como alguns da sua própria época. Pensa-se

alguns  dos  objectos  teriam  mesmo  sido  “escavados”  pelo  próprio  pai  da

princesa, Nabonádio (que reinou na Babilónia entre 555-535 a.C). A cópias de

inscrições antigas tinham como finalidade de promover a educação entre os

jovens.  Para  alguns  autores  (Keller,  1980  &  Wilkins,  20119)  o  “quarto”  de

Ennigaldi-Nanna seria o primeiro “Museu” e ela a primeira curadora de uma

coleção.  Vale  a  pena  recordar  que  por  essa  altura  os  sacerdotes  também

9The story behind the world's oldest museum, built by a Babylonian princess 2,500 years ago.
https://io9.gizmodo.com/the-story-behind-the-worlds-oldest-museum-built-by-a-b-5805358
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mantinham uma coleção à parte e já faziam a classificação de obras mais ou

menos como fazemos hoje.

Fig. 8. O “Mouseion” de Alexandria, mais do que um Museu era um verdadeiro centro de cultura
(Imagem: https://www.crystalinks.com/LibraryofAlexandria.jpg).

Na Grécia Antiga, o “Mouseion - Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας” ou o “Templo

das  Musas”,  era  o  local  das  divindades  que  presidiam  as  artes  (Musas).

Nesses  templos  eram  recebidos  objetos,  preciosos  ou  exóticos,  que  eram

expostos ao público mediante um pagamento para vê-los. No século V a.C. em

Atenas, sabe-se de uma coleção de pinturas que era exposta nas escadarias

da Acrópole. 

Em Alexandria, o “Museaum or Mouseion” (Fig. 8) fundado por Ptolemeu I

Sóter, no séc. III a.C., era mais um verdadeiro centro do saber, onde mais do

que preservar as obras de arte, eram conservados textos e se estudava, o que

acaba por acontecer também em muitos dos Museus atuais. Abrigava estátuas,

objetos  astronômicos  e  cirúrgicos  tinha  uma  parte  dedicada  a  um  parque

zoobotânico.  Era  inicialmente  uma  academia  de  filosofia  e  se  tornou  a

Biblioteca de Alexandria após a incorporação de obras escritas (Fraser, 1972).

Os romanos tinham o hábito de expor coleções públicas em locais de grande

movimentação. No Oriente, o culto aos reis e heróis gerava o colecionismo de

objetos que remetiam à memória e aos feitos desses personagens, para que

não caíssem no esquecimento.
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Na  Idade  Média  o  espírito  de  colecionismo  individual  praticamente

desapareceu,  mas  em  contrapartida  os  mosteiros  e  catedrais  acumularam

objetos ligados ao culto cristão, como santos, manuscritos e aparatos litúrgicos.

Os  acervos  eram  considerados  patrimônios  preciosos  que  poderiam  ser

revertidos em divisas em caso de necessidade para financiar guerras ou outras

necessidades estatais. 

Fig. 9. O Palácio dos Conservadores, onde inicia a visita dos Museus Capitolinos – o mais
antigo Museu aberto no Mundo – em Roma, Itália (Foto Muzeum Kapitolinskie).

No  Renascimento,  o  hábito  do  colecionismo  privado  ressurgiu,

principalmente entre pessoas influentes integrantes da burguesia que estava

em ascensão, e que tinham o hábito de colecionar objetos antigos. 

Assim na Europa,  os reis,  a  nobreza e os burgueses competiam para

divulgarem as suas coleções e procuravam viver rodeados de artistas, eruditos,

música, história e filosofia. 

Os  chamados  Musei  Capitolini  (museu  de  escultura  antiga  e  a

pinacoteca), em Roma, (Fig. 9) são considerados como só primeiros “Museu”

público  A colecção de escultura foi criada pelo Papa Sixtus, em 1471, quando

este doou um importante conjunto de estátuas de época romana ao povo da
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cidade. Em 1734, o Papa Clemente XII abriu-a ao público. 

A expansão marítima e a descoberta de novas terras e novas gentes

principalmente  entre  os  séculos  XV  e  XVII  levou  a  que  surgira  os

Kunstkammer ou  “gabinetes  de  curiosidades”  (Fig.  10-A),  assim  eram

chamadas  as  coleções  assistemáticas  e  heterogêneas  que  continham  os

objetos mais variados, como fósseis, animais empalhados, miniaturas, obras de

artes, objetos raros, entre outros, advindos dos mais diversos locais do mundo. 

 A B  

Fig. 10. A - A sala das maravilhas de Worm - Musei Wormiani Historia. (Gravura Musei
Wormiani Historia). B - Coleções com pinturas e esculturas na “tribuna” - Museu degli Uffizi em

Florença, Itália (Gravura Uffizi).

No  final  século  XVI  difundiam-se  as  galerias  que  eram  usadas  para

conservar obras de arte. Em Roma, no Vaticano, o Papa Julio II, em 1506, cria

uma exposição de esculturas e ainda melhor exemplificando isto fica quando

surge a exposição de coleções nas galerias no Palácio “degli Uffizi” (1581) em

Florença (Itália) e a criação da chamada “Tribuna degli Buontalenti” (1585) que

foi projetada tendo em mente a função de ter obras expostas (Fig. 10-B). 

É  verdade  que  no  século  XVII  surgem  ainda  mais  frequentemente

galerias palacianas com exposições de obras de arte, porém, só um restrito

círculo  de  pessoas  as  frequentavam,  sendo  na  maioria  dos  casos  locais

inacessíveis para a maioria da população.

Estimuladas  pelo  crescente  interesse  científico  aparecem,  por  todo  o

mundo,  diversas  instituições  e  sociedades  como,  por  exemplo,  os  Jardins

Botânicos de Pisa (1543) e de Pádua (1545). Em associações como a  Royal

Society (Real Sociedade) de Londres (em 1660) e a  Académie des Sciences

(Academia de Ciência) de Paris (em 1666),  reúnem e divulgam as próprias

coleções. 

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 39



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

No  Brasil,  a  primeira  coleção,  de  que  se  tem  notícia,  e  que  se

assemelhava a um gabinete de curiosidades, foi organizada por Maurício de

Nassau,  em  1640,  no  Palácio  de  Friburgo,  na  cidade  do  Recife,  em

Pernambuco. O complexo conhecido também como “Duas torres” incluía um

observatório astronômico e um jardim botânico (Fig. 11-A). 

Um museu de carácter universitário,  ou seja com funções estritamente

ligadas ao ensino, surgiu na Basileia, na Suíça, em 1671, mas, porém, o título

de ser o primeiro é reivindicado pelo Museu Ashmolean pela Universidade de

Oxford, em Inglaterra. Fundado por Elias Ashmolean (1617-1692) quando este

doou a sua coleção à Universidade (Fig. 11-B).

A   B

Fig. 11.  A - O Palácio de Friburgo, em Pernambuco. Gravura por Frans Post (c. 1643), Instituto
Itaú Cultural, São Paulo. B - O Museu Ashmolean em Oxford em Inglaterra (Foto Lewis Clarke).

É necessário recordar que as coleções e os acervos particulares eram na

maioria dos casos inacessíveis para a maior parte da população. 

Felizmente, durante o século XVIII, começam existir museus não só mais

permanente  mas  de  caráter  mas  público.  Muitos  foram criados  a  partir  de

doações ou compra de coleções particulares pelos próprios Estados. Muitas

dessas instituições contem pois acervos públicos, educativos e organizados de

modo  sistemático.  Disso  são  bom exemplo  as  coleções  que  os  poderosos

Médici, em 1743, oferecem ao estado da Toscana. 

Em 1753, por um ato do próprio parlamento britânico, é instituído o British

Museum.  Constituído  a  partir  das  coleções  do  médico,  naturalista  e

colecionador  Hans  Sloane  (1660-1753),  que  ao  longo  da  vida  organizou  e

estudou mais de 71.000 objetos (Fig. 12-A).
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A   B

Fig . 12. A - O Museu Britânico, na casa Montagu, em Bloomsbury, Londres (Imagem  Bristish
Museum). B - A primeira sede da Charleston Library Society entre 1792 e 1835 (Foto

Proofreader).

Noutras  partes  da  Europa,  surgem,  em  1764,  o  “Hermitage”  -

(осуда́рственный Эрмита́ж)  em São Petesburgo, na atual Rússia, mas só

em 1793 que é criado o Musée du Louvre, em Paris, atualmente o mais visitado

do mundo.

Nas então colônias europeias do Oriente e da América, começam a surgir

igualmente  muitos  museus.  Na  maioria  dos  casos  seguem  os  moldes  de

organização europeia, tanto a nível de organização, como na construção dos

próprios edifícios que as vão albergar. Nos Estados Unidos da América, em

1773, a  Charleston Library Society (Fig. 12-B)  da Carolina do Sul anunciou a

criação de uma “coleção” de artefactos ligados à agricultura e a medicina. Em

1778, em Jacarta,  a  Sociedade de Artes e Ciência de Batavia,  iniciou uma

coleção que se tornou no Museu Central da Cultura Indonésia (Guedes, s/d).

Na Índia,  em 1784,  a  Asiatic  Society  (Sociedade Asiática),  fundada por  Sir

William Jones,  criou um “Museu Indiano” (Chakrabarty, 2008).

No século XIX, os museus, por todos os continentes, continuaram a se

modernizar  e a se expandir  dando início  a uma nova época considerada a

verdadeira “era dos museus”. O simples colecionismo foi sendo abandonado e

passamos a ter cada vez mais coleções rigorosamente organizadas conforme

períodos históricos, com seções que nos permitem seguir um roteiro durante

uma visita  ao museu.  Os museus desempenharam um papel  importante na

valorização  dos  povos,  do  seu  conhecimento  e  da  sua  cultura  (Lopes  &

Murriello, 2005).
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Seguindo  uma  tendência  nacionalista  romântica  foram  construídos

museus  que  buscaram  a  construção  da  identidade  nacional  através  da

valorização do seu patrimônio cultural.  Um bom exemplo disso é o  Magyar

Nemzeti Múzeum (Museu Nacional Húngaro) fundado em 1802 ou o Museo del

Prado, em Madrid, criado em 1819 (Fig. 13). 

Fig. 13. Uma das galerias do Museu do Prado em Madrid (Foto Museo del Prado).

Por essa altura surgem também cada vez mais museus especializados

em uma determinada área do conhecimento,  com coleções voltadas para o

interesse de algumas áreas geográficas, de culturas regionais e locais.

Para  muitos  o  século  XIX  é  conhecido  pelo  apogeu  das  instituições

museológicas, devido ao grande número de instituições criadas nesta época.

Na Europa podemos citar: o Museu de Versailles (1833), Museu de Cluny e o

Museu Saint-Germain (1862), o Museu de Antiguidades Nacionais de Berlim

(1830),  o  Museu  Gemani  de  Nuremberg  (1852),  o  Museo  Nazionale  del

Bargello, em Florença (1859) e o Kunsthistoriches Museum, em Viena (1891),

dentre vários.

Até meados do século XIX os museus possuíam uma postura passiva

diante  da  sociedade,  eram meras  coleções,  sem uma preocupação  com a

forma como as pessoas se relacionam com estas instituições.
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No final do século XIX emergem os museus de cultura popular nos países

nórdicos,  onde  se  procurava  reconstituir  a  vida  das  populações  rurais  dos

respectivos países. Faziam-se exposições onde se reconstituíam os ambientes

das casas e modos de vida.

De instituições elitistas, sectárias, excludentes, a tendência dos museus

passava  a  buscar  uma  integração  de  todas  as  pessoas  da  sociedade,

independente da sua diversidade. Muitos museus já procuravam melhorar os

seus acessos para que todas as pessoas pudessem usufruir dos seus serviços,

mas ainda havia muito a ser feito.

No século XX os Museus passaram a ser mais valorizados em todo o

mundo. Houve uma adesão mundial  aos valores ocidentais como referência

para a promoção e preservação dos patrimônios museológicos.

Modificações na forma de expor buscando uma maior acessibilidade às

obras e à sua informação. Os museus passam a procurar novos processos de

exposição,  muitas  vezes  com  o  uso  da  tecnologia  como  mediadora  na

exposição dos objetos (Fig. 14 A-B).

A   B

Fig. 14. A - Esqueletos de dinossauros. B - Reconstruções dos mesmos (Museu de História
Natural de Nova York).

O início deste século impulsionou um avanço nas práticas de conservação

das obras com o desenvolvimento da profissão de conservador nas instituições

museológicas,  onde passaram a  ter  uma função muito  relevante  dentro  do

museu. Mas não são apenas os profissionais relacionados à conservação que

passaram a ter importância dentro de um museu, uma série de profissionais

tornaram-se  indispensáveis  para  que  um museu  cumpra  os  seus  objetivos

como  instituição.  Como:  os  profissionais  relacionados  com  a  gestão
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museológica,  curadoria,  arqueologia,  serviços  educativos,  arquitetura  e

designer, arquivos e documentação, segurança, dentre outros (Bruno, 1996).

Os museus passam a ser divididos em categorias relacionadas com a sua

função e elementos contidos nas suas galerias. Ficam sendo os museus de

história natural  os que lidam com artefatos científicos e os museus de arte

aqueles que lidam com objetos estéticos, este último com uma estreita ligação

com as escolas de arte.

Por conta disso são criados museus com dedicação às artes. Como o

Musée  d'Orsay  (1986);  o  MoMA -  The  Museum of  Modern  Art (1929)  e  o

Whitney Museum of American Art (1931). Também surgiram museus dedicados

a artistas como, por exemplo, o Museu Picasso de Barcelona (1963) e o Museu

Van Gogh em Amsterdã (1973). 

A    B 

Fig. 15. A - Visitando o MoMA em Nova Iorque (MoMa). B - Musée d'Orsay em Paris (D’orsay).

No Brasil também são criados os seus museus de arte mais importantes.

Em 1947 Assis Chateaubriand cria o MASP – Museu de Arte de São Paulo. E

dois grandes museus dedicados à  arte  moderna são fundados em 1948,  o

MAM/SP - Museu de Arte Moderna de São Paulo e o MAM/RJ Museu de Arte

Moderna do Rio de Janeiro.

Não apenas para mostrar as belezas feitas pela humanidade, os museus

também servem para nos lembrar dos acontecimentos históricos que marcaram

a nossa evolução. Algumas memórias podem não ser tão agradáveis, como

histórias  de  perseguição,  lutas  contra  as  desigualdades  sociais;  mas  não

podem ser ofuscadas e devem ser divulgadas para que as futuras gerações

não  se  esqueçam de  como superaram esta  fase  e  chegaram ao  momento

atual. Museus como aqueles sobre o Holocausto ou a  Escravatura cumprem

bem este papel de sensibilização. 

Ainda  sobre  museus  que  nos  fazem  refletir  sobre  a  nossa  história,

podemos citar  o  National  Gandhi  Museum and  Library (1961)  que  conta  a
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trajetória de Gandhi com sua luta em favor da paz e da independência na Índia;

o  Museo  de  la  Revolución, (1920)  em  Havana,  que  nos  permite  entender

melhor a Revolução Cubana;  o Museu do Apartheid (2001), em Johannesburg

na África do Sul , que conta a história de luta contra o regime segregacionista

do Apartheid e o United States Holocaust Memorial Museum Museu Memorial

dos Estados Unidos do Holocausto) em Washington, DC. (1980) que serve "to

honour the memory of the dead and alert  the living ”. Esses museus podem

incomodar o visitantes pois contam vicissitudes ligadas a momentos ou fatos

trágicos e tem como objetivo maior informar e não fazer esquecer. 

A    B

Fig 16. A – o Museu dedicado ao Apartheid na Africa do Sul (Foto Dreamtime.pt). B – O
Museu Memorial dos Estados Unidos do Holocausto, criado em Washington, para não fazer

esquecer o Holocausto e os horrores da II Guerra Mundial (Foto Dreamtime.pt).

As portas dos museus passaram a ficar mais abertas para a difusão do

saber, e alguns museus já demonstravam uma certa preocupação em organizar

exposições  voltadas  para  um  público  mais  vasto.  As  ações  educativas

tornaram-se cada vez mais frequentes em muitas instituições museológicas,

com o propósito  de  promover  a  valorização  do  patrimônio  e  divulgação  de

pesquisas  científicas  desenvolvidas  em  conjunto  com  universidades  e

instituições de pesquisa.

Concomitante ao avanço na área museológica,  avançaram também os

organismos responsáveis pela defesa do patrimônio em todo o mundo. Houve

uma multiplicação do número de cartas e convenções do patrimônio, cada vez

mais  especializadas  em  questões  relacionadas  com  cada  categoria  de

patrimônio existente.

Em  1946  foi  criado  o  ICOM10 –  Internacional  Council  of  Museums

10http://icom-portugal.org/
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(Conselho Internacional dos Museus) que é a maior organização de museus e

profissionais de museu do mundo, que possui sede em Paris e conta com 30

Comitês  Internacionais  em diversas  áreas  de  especialização  onde  os  seus

membros podem associar-se. São considerados objetivos do ICOM:

• Cooperação e intercâmbio profissional; 

• Difusão de conhecimentos e aumento da participação do público em

museus; 

• Formação de pessoal; 

• Prática e promoção de ética profissional; 

• Atualização de padrões profissionais; 

• Preservação  do  patrimônio  mundial  e  combate  ao  tráfico  de  bens

culturais.

 
Fig. 17. O antigo e o atual símbolo do ICOM.

Com a junção de instituições da Sociedade das Nações, nomeadamente:

Comitê  Internacional  de  Cooperação  Intelectual,  Instituto  Internacional  de

Cooperação Intelectual e Bureau Internacional de Educação, surgiu em 1946 a

UNESCO  (United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization/

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que

de modo pacífico busca promover a educação, ciência e cultura em todo o

mundo.

Como resultado da chamada “Venice Charter” (Carta de Veneza) de 1964,

que  é  uma  Carta  Internacional  sobre  a  Conservação  e  Restauro  dos

Monumentos e Sítios, teve o surgimento do ICOMOS - International Council of

Monuments and Sites (Conselho Internacional  de Monumentos e Sítios)  em

1965,  uma  associação  não-governamental,  ligada  à  ONU,  através  da

UNESCO. 

Tendo como principal objetivo a promoção da teoria, da metodologia e da

tecnologia  aplicada  para  a  conservação,  proteção  e  valorização  de

monumentos e de sítios de interesse cultural. Ao ICOMOS cabe a função de
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propor os bens que recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.

A    B

Fig. 18. Os logotipo do ICOMOS internacional (A) e da Comissão Nacional Portuguesa
ICOMOS (B).

Em 1972 surgiu o conceito “Patrimônio da Humanidade” na Convenção de

Patrimônio Mundial, Cultural  e Natural da UNESCO, definindo o monumento

histórico como patrimônio cultural universal, que engloba categorias distintas

como, monumentos, conjuntos edificados, sítios arqueológicos ou urbanizados,

que tenham valor excepcional para a humanidade no campo da arte e/ou da

ciência.

Começou-se a falar no “Complexo de Noé”, que seria uma tendência a

colocar ao abrigo do teto patrimonial um conjunto exaustivo de novos tipos de

patrimônio, particularmente surgidos ao longo do século XIX e XX. 

Os  museus  se  consolidaram  com  considerações  de  ordem  política,

ideológica,  estrutural,  científica  e  educacional,  e  assim  se  mantém  até  a

atualidade. 

As coleções marcam a origem dos museus, e as suas proveniências são

diversas, podendo ser de cunho afetivo, histórico-cultural ou monetário, como,

mobiliário e oferendas dos templos; tesouros principescos; presentes, saques e

despojos de guerra e conquistas; relíquias e objetos sagrados. 

As coleções são feitas com objetos que simbolizam valores à sociedade

de cada época (Bruno, 1996).

2.1.2 Como são organizadas as instituições museológicas?

Cada instituição museológica se firma em um sistema museológico, que
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pode  ser  estabelecido  pela  administração  do  museu,  pelas  divisões

cronológicas na organização das exposições,  pela escolhas das coleções a

serem expostas e pela preocupação em estabelecer redes de socialização com

os diferentes grupos da sociedade.

Fig. 19. Organograma do Museu Nacional da Suiça, cargos e pessoas (Landesmuseum.ch).

A organização de uma instituição museológica não é feita de qualquer

maneira, seguem princípios e contém seus regulamentos. 

Podemos  dizer  que  se  trata  de  um processo  de  valorização  de  um

patrimônio.  E  que  segue  etapas  distintas  para  que  o  seu  devido

reconhecimento seja feito, tais como: investigação e documentação; restauro e

conservação; encenação; museologia; animação; modernização; rentabilização

e entrega.
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Fig. 20. Mapa esquemático das diversas áreas um “museu” (Dreamtime). 

O  princípio  desse  processo  se  dá  através  da  “investigação  e

documentação”, que é onde muitas vezes o momento em que se descobre o

patrimônio. Dependendo do que ele seja, podem ser realizadas escavações

arqueológicas, pesquisa documental em arquivos e bibliotecas, por exemplo.

Em seguida passa-se a  etapa da “restauração e  a conservação”,  que

pode ser  necessária  para  a preservação da obra.  Com a junção da  física,

química,  biologia,  bioquímica,  entre  outras  áreas  científicas  podem  ser

escolhidas  as  técnicas  mais  adequadas  para  a  conservação  e  restauro  de

documentos, objetos ou artefatos.

Além disso tudo,  o  monumento  pode ser  utilizado como cenário,  para

concertos,  óperas,  teatros,  desfiles  de  moda,  entre  outros,  com  intuito  de

promover o turismo cultural. Mas sempre com muito respeito ao ambiente, e ao

simbolismo contido no patrimônio.
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Fig. 21 - Mapa isométrico de um Museu generalista (Desenho Dreamtime).

Uma outra etapa designada “encenação”, é uma etapa que pode ter a

sua necessidade questionada. Ela tem um caráter muito ligado a estética da

apresentação do patrimônio, que pode receber uma iluminação especial, um

fundo  musical,  uma  animação  multimédia,  enfim,  em  muitos  casos  é

dispensável, em outros propicia uma melhor apresentação do patrimônio.

A “musealização” é a fase que trata do processo de mediação sobre o

monumento. Esta acontece desde a realização de investigação, do restauro e

conservação do monumento ou objeto, e segue com estudos de encenação,

design  e  iluminação.  É  um  processo  que  pode  envolver  suporte  escrito,

multimédia, som, design de suportes para permitir o acesso às obras.

Temos também a “animação”, uma etapa que se relaciona diretamente

com a musealização. Dá continuidade ao processo de mediação, quer humana

ou em outros suportes. A animação pode ser feita por via dos efeitos especiais,

cenas com animadores, reconstituições de cenas históricas imaginadas e com

a participação de atores,  manequins, marionetas,  imagens de reconstituição

histórica e outras. Nesta etapa podem ser pensadas formas de incluir públicos

variados nos espaços dos museus.

Em relação à “modernização” dos monumentos e museus, em muitos

casos ela pode ter a sua necessidade discutida, se realmente é necessária ou
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não, pois muitas marcas da modernidade podem não ser utilitárias e serem

motivo de descaracterização dos locais, fazendo-nos esquecer como eram, e

na maioria das vezes não serem modestas e também podem ter um gosto

discutível, por exemplo, como portas de acesso em vidro, monumentos com

pinturas diferentes das originais, que fazem do monumento um invólucro para

uma arquitetura pouco discreta.

Fig. 22. Portas de vidro no Museu Hof van Dordrecht (Foto Hakwood).

O  acesso  ao  patrimônio  cultural  pode  ser  fonte  de  renda  para  a

manutenção do mesmo, e a “rentabilização” pode ser feita de várias formas,

desde  concessão  do  monumento,  seu  aluguel  para  fins  publicitários,

pagamento de entradas, lojas (Fig. 23-A-B) com todo o tipo de recordações e

informações, serviços de cafetaria, restaurantes (Fig. 24).

A  B

Fig. 23. Loja de dos dois dos Museus mais visitados de Portugal. A - A loja da Fundação
Calouste Gulbenkian (Foto FCG); B - A loja da Fundação Serralves (Foto FS).
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Fig. 24. O restaurante / cafetaria do Museu de Arte Antiga de Lisboa (Foto Antonio Jara). 

Por  fim,  a  “entrega”  trata  do  cuidado  com  as  acessibilidades  ao

patrimônio, é através dela que são pensadas as estradas, os estacionamentos,

as formas de como chegar ao local onde se encontram os bens culturais, tanto

em meio rural como urbano.

A  valorização  do  patrimônio museológico  se  deve  também  às

associações de defesa do  patrimônio, que se empenham para a criação de

políticas públicas de salvaguarda e proteção dos patrimônios. Mas o que pesa

mesmo para a valorização de um patrimônio é o seu valor, que pode ser tanto

científico  como  econômico.  As  formas  de  organização  da  exposição

museológica devem ter atenção a estes critérios que foram aqui mencionados.

Os responsáveis devem se preocupar com o ambiente que estão criando para

ser visitado, e o tipo de sensações querem despertar nos visitantes.

Não é uma tarefa fácil contar a história de um patrimônio para quem não

o conhece, por vezes, a simplicidade é a melhor escolha. Mas, a utilização das

tecnologias de informação e comunicação podem ser uma alternativa criativa e

facilitadora  da  mediação,  se  for  usada  de  forma  sensata,  sem

descaracterizações no patrimônio. Outro ponto que devemos frisar é a inclusão

das comunidades locais, que devem ter a sua história respeitada e contada de

forma coerente. 
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2.1.3 Os museus em Portugal

Para  falarmos  sobre  os  museus  em  Portugal  iremos  apresentar  a

definição de museu contida na Lei-Quadro dos Museus Portugueses Lei  nº

47/2004 que diz:

“Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou

sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de

uma estrutura organizacional que lhe permite: a) Garantir

um  destino  unitário  a  um  conjunto  de  bens  culturais  e

valorizá-los  através  da  investigação,incorporação,

inventário,  documentação,  conservação,  interpretação,

exposição  e  divulgação,  com  objectivos  científicos,

educativos e lúdicos; b) Facultar acesso regular ao público

e fomentar  a  democratização da cultura,  a  promoção da

pessoa e o desenvolvimento da sociedade.”

Lei nº 47/2004 (artigo 3º)

Tal como noutros países europeus a origem dos Museus em Portugal

esta inicialmente ligada a coleções algumas delas privada ou pertencentes a

associações e possuem carácter temático tal, por exemplo, é o caso do “Museu

dos Serviços Geológicos” (criado em 1859),  hoje chamado “Museu Geológico

do LNEG” que tem no seu acervo rochas,  minerais  e  fósseis mas também

muitos  vestígios  arqueológicos.  Também  ligados  à  Arqueologia  aparecem

outros dois Museu. O dito “do Carmo” (Fig. 25-A) por se encontrar albergado

nas antigas ruínas do Mosteiro do Carmo (fundado em 1864) com a coleção de

objetos  pertencentes  à  “Associação  dos  Arqueólogos  Portugueses”  e

atualmente chamado Museu Nacional de Arqueologia (criado em 1893) e que

pela mão de José Leite de Vasconcelos  se transforma, inicialmente tinha como

ideia da criação de um museu do “Homem Português”  no chamado museu de

Etnologia no inicio do séc. XX.

Durante a ditadura de Salazar também os Museus são usados como

forma de propaganda do regime e da sua narrativa principalmente aquela de

matriz histórica e populista. Assim são promovidos museus como o “Museu da

`Marinha” (Fig. 25-B), “Museu Militar” e o “Museu de Arte Popular”.
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A   B

Fig. 25. A - Museu do Carmo (Foto Expedia). B - Museu da Marinha (Foto Viajar).

Na  história  dos  museus  portugueses  apontamos,  depois  do  fim  da

ditadura, a criação da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, em 1975, que

se responsabilizou pela regulamentação da organização dos museus e defesa

dos patrimônios neles contidos. As políticas públicas culturais para os museus

em  Portugal  foram  um  grande  avanço  para  a  preservação  do  patrimônio

museológico mas as sucessivas alterações da administração e gestão desses

equipamentos culturais tem sido sistematicamente alterada,  com a criação ,

instituição (e extinção) de organismos estatais praticamente a cada alteração

de Governo. Assim foram sendo criadas e foram extintas entidades como o IPM

– Instituto Português dos Museus (dissolvido em 2002), no âmbito do então

IPPC Instituto Português do Patrimônio Cultural, e mais recentemente o IMC –

Instituto dos Museus e da Conservação (extinto em 2011). 

Tudo isto leva a momento de um certo desnorteamento na politica de

gestão dos Museus Portugueses. 

A  criação  da  Rede  Portuguesa  de  Museus11 através  do  despacho

conjunto n.º 616/2000, de 5 de junho; a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro,

que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do

património cultural;  e a Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, que aprova a Lei

Quadro  dos  Museus  Portugueses,  tiveram  um  papel  fundamental  na

regulamentação e valorização dos museus portugueses.

O “Observatório de Actividades Culturais – OAC” e a “Rede Portuguesa

de Museus – RPM”, ambos igualmente extintos, tiveram a seu tempo como

missão  fazer  o  acompanhamento,  recenseamento  e  caracterização  das

instituições museológicas existentes em Portugal em conjunto com o Instituto

11A RPM está sob dependência directa do Instituto Português de Museus, e fez a inclusão por
candidatura de 137 museus na sua rede, incluindo palácios nacionais, museus situados no
continente, nas Ilhas dos Açores e da Madeira.
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Nacional de Estatística – INE. No seio dessas instituições nasceu o “Projecto

Base de Dados Museus” (Bdmuseus) que teve início no ano 2000.

Em 2005, José Soares Neves e Jorge Alves dos Santos fizeram para  o

“Observatório  das  actividades  culturais”  (fundado  em  1996)  um  relatório12

intitulado  “Os  museus  em  Portugal  no  Período  2000-2005:  dinâmicas  e

tendências” no qual fazem um quadro detalhado da situação por esses anos.

Fig. 26. Mapa da presença de Museus por concelho – 2005 (Adaptado de Neves e Santos,
2005: 20).

Atualmente a Direção-Geral do Património Cultural – DGPC13 trata dos

aspectos relacionados aos museus, mais especificamente do Departamento de

Museus,  Conservação  e  Credenciação,  e  da  sua  Divisão  de  Museus  e

Credenciação.

Para as informações acerca dos museus em Portugal podemos aceder

aos Anuários Estatísticos de Portugal do Instituto Nacional de Estatística – INE,

que  desde  1930  recolhe  e  apura  informações  sobre  os  museus.  No  seu

questionário anual sobre os museus, palácios e aquários portugueses, o INE

recolhe  informações  sobre  diversos  aspectos,  como:  instalações,  recursos

12http://icom-portugal.org/multimedia/File/OAC%20Museus%20em%20Portugal%202000-
2005.pdf
13Além dos museus, a DGPC que tem ao seu cargo a gestão direta de 23 monumentos e
museus, onde se incluem 5 monumentos inscritos na lista de patrimônio mundial da UNESCO e
15 museus nacionais. http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
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humanos e financeiros, coleções e inventários, atividades orientadas para os

visitantes,  número  mensal  e  anual  de  visitantes  e  tipo  de  visitantes.

Caracterizando assim a oferta museológica a nível nacional.

Nem todos os espaços museológicos são considerados pelo INE para

serem incluídos no seu levantamento estatístico, apenas as instituições que

seguem cinco critérios fundamentais podem ser incluídas: possuir uma sala de

exposição,  abertura permanente ou sazonal,  ter  pelo menos um curador ou

técnico superior, aprovar um orçamento anual e proceder ao inventário do seu

espólio.

De acordo com as informações do INE (2016) existem 405 museus em

Portugal, sendo 375 localizados em Portugal Continental, 14 nos Açores e 16

na Madeira.  Em relação aos monumentos,  museus e palácios que estão à

cargo da DGPC, tiveram um total de 4.682.777 visitantes, tendo um aumento

de 44,5% comparando os anos de 2011 à 2016. Sendo 1.479.227 os visitantes

dos Museus em 2016, destes foram 738.336 os visitantes nacionais e 740.891

os visitantes estrangeiros.

O museu que recebeu mais visitas em 2016 foi o Museu Nacional dos

Coches com 382.593 visitantes.

Fig. 27. O Novo Museu dos Coches, em Belém, o mais visitado em Portugal (Foto Oturismo.pt).

Os museus portugueses são de diversos “tipos” de acordo com as suas

coleções. Não existe um verdadeiro “Museu Nacional” no modelo do Louvre,

Prado  ou  Britânico.  Em Portugal  os  Museus  podem ser  museus  históricos,

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 56



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

museus de arte, museus de ciências e tecnologia, museus biográficos, museus

comunitários/ecomuseus,  museus  de  bairro/cidade,  museus  temáticos,  e

museus militares. Assim, públicos com interesses diversos podem encontrar o

museu que mais lhes agradem, seja para uma simples passeio, apreciar obras

de arte, ter experiências sensitivas, ou apenas ter mais conhecimento sobre um

determinado tema. Entre os museus mais visitados e portanto pressupõe-se de

maior grado entre o público temos museus “de coleções” como o caso, do já

citado, Museu dos Coches (Fig. 27) e do Museu Nacional da Arqueologia.

Nem todos os museus portugueses fazem parte da RPM ou obedecem

critérios que os incluam nas estatísticas do INE, na verdade, existem centenas

de museus espalhados pelo país, alguns são casas-museus, centros culturais e

similares,  estando  muitos  deles  a  cargo  das  câmaras  municipais  e/ou  das

juntas de freguesias.

Para um melhor envolvimento da comunidade com os museus temos a

Federação  dos  Amigos  dos  Museus  Portugueses  –  FAMP,  que  é  uma

organização não-governamental fundada em 1989, onde cidadãos comuns que

possuem o gosto por museus, podem ser parceiros sociais na divulgação dos

museus através do desenvolvimento de ações que valorizem a promoção e a

preservação da herança cultural, o que vai de encontro com a Lei-Quadros dos

Museus de 2004.

São muitos os museus de valor histórico, artístico e cultural em Portugal,

como o Museu Nacional de Arte Antiga (1884) que inclui o maior número de

obras consideradas “tesouros nacionais”, e o Museu Nacional de Arqueologia

(1893) com um acervo diversificado representando inúmeras épocas e culturas.

No  anos  noventa  e,  principalmente  com  a  chegada  dos  fundos

comunitários, quase todas as capitais de distrito e muitas das cidades mais

pequenas tiveram oportunidade de revitalizar estruturas museais pré-existentes

como o “Museu Abade Baçal”, em Bragança (fundado em 1915) ou o “Dom

Diogo de Sousa” em Braga (de 1918). Com base em muita da investigação

levada a cabo nesses anos nascem museus,  como por exemplo, o “Museu

Municipal Arqueológico de Silves” dedicado ao patrimônio da civilização árabe. 

Existem  hoje,  porém,  museus  em  cidades  mais  pequenas  que

representam focos de promoção cultural  importantes  como,  por  exemplo,  o
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Museu de Penafiel, reconhecido mesmo como “ Best in Heritage” 14

Fig. 28. Abertura do Site do Museu de Penafiel (Museu de Penafiel) 

Muitos desses espaços passam a ter  uma atenção especial  para com

chamados serviços didáticos, ou seja, atividades direcionadas para as escolas

ou os mais pequenos. 

No início do milénio surgem por fim museus muitas vezes de raiz como é

o caso do Museu do Côa (inaugurado em 2008), ou estruturação de edifícios

existentes como no caso do Museu do Douro (inaugurado em 1997). 

Em 1965 foi criada a “APOM”  – a associação portuguesa dos 
Museus:

“com o objectivo de servir a comunidade de profissionais

de  museus  Portugueses.  Foi  a  primeira  organização

profissional ligada aos Museus a ser fundada em Portugal.

Hoje  conta  com cerca  de  duzentos  sócios  individuais  e

uma dezena de sócios institucionais” 

(sobre nós no Site da APOM) 15

A  associação criou  os  “Prêmios APOM” que distinguem nas diversas

categorias nomeadamente o “Melhor Museu do Ano” mas também a melhor

“inovação  e  criatividade”  e  a  melhor  “comunicação  online”  melhor

14http://www.thebestinheritage.com/presentations/2013/municipal-museum-of-

penafiel,221.html
15https://apmuseologia.org/about/
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“merchandising” dentre as diversas categorias.

A   B

Fig. 29. A - Logo “Prêmios APOM”. B - O vencedor do Melhor Museu em 2018 – Museu
Metalúrgica Duarte Ferreira, Tramagal (APOM).

Os museus portugueses participam, na maioria dos casos, em ações de

caracter internacional ou europeu, como por exemplo as “Jornadas Europeias

do Património” (em Setembro), o “Dia Internacional dos Museus” (18 de Maio,

Fig. 30-A ) e a Noite dos Museus (de 18 para 19 de Maio, Fig. 30-B).

A   B

Fig. 30. A - Cartazes do “Dia Internacional dos Museus” (ICOM). B -  “Noite dos
Museus” em 2018 (Brasil-MC) 

Em 2018, por iniciativa da Comissão Europeia celebrou-se pela primeira

vez o European Year of Cultural Heritage (Ano Europeu do Património Cultural)

uma iniciativa para a promoção da diversidade e de diálogos inter-culturais e da

coesão social, com intuito de chamar a atenção para o papel do patrimônio no

desenvolvimento  social  e  econômico  e  nas  relações  externas  da  União

Europeia, e motivar os cidadãos para os valores comuns europeus.

Vale a pena referir que atualmente a maioria dos Museus portugueses

tem  entrada  a  pagamento,  havendo  em  muitos  deles  tarifas  para  jovens,

maiores  de  65  anos,  “passes”  e  promoções  especiais  e  normalmente  dias
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abertos livremente (por vezes ao domingo de manhã ou um certo dia do mês),

porém na maioria dos casos os visitantes com necessidades especiais podem

entrar gratuitamente.

É  necessário  dizer  ainda  que  em  muitos  casos  é  difícil  recolher

informações atualizadas como, por exemplo, o número de visitantes, horas de

abertura,  preço da entrada.  Embora quase todos tenham uma presença na

WWW muitos dos sites dos próprios museus, que foram usados como fonte de

pesquisa  sobre  os  museus  portugueses,  tem  informações  incompletas  ou

desatualizadas acabando por ser atualmente mais fiável a informação presente

em sites como, por exemplo, o  Tripadvisor ou Expedia  onde muitos museus

portugueses (cerca de 50) aparecem classificados e avaliados.

O que é de considerável preocupação para a divulgação do patrimônio,

visto que os museus são instituições bastante procuradas pelos turistas e o

público local, e a sua divulgação acaba muitas vezes por ser feita de maneira

errônea e/ou insatisfatória.

2.1.4 Afinal, o que são museus?

Ao pensarmos em um museu o que nos vem em mente é que se trata de

um local onde são expostos objetos que retratam a nossa cultura material. Mas

um  museu  não  é  apenas  isto,  também  é  um  lugar  onde  os  objetos  são

estudados, tratados e interpretados por especialistas no assunto. Portanto, só

podem ser considerados museus os órgãos que seguem certos princípios.

O museu é um lugar que tenta reconstruir as escolhas feitas no passado,

ele  é  um  reservatório  das  memórias  que  contém  parte  da  história  da

humanidade.  Também podemos  dizer  que  é  um local  que  guarda  o  nosso

patrimônio, herança que nos foi deixada pelos nossos antepassados.

Os museus representam os saberes adquiridos com o passar dos anos,

são  de  variadas  tipologias  e  de  constituições  diferentes.  As  definições  de

museus  passaram  por  muitas  modificações.  Hoje  há  muitos  espaços  que

podem ser considerados museus.

A definição de Museus tem evoluído com o tempo e segue as mudanças
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que  acontecem  na  sociedade.  O  ICOM  desde  que  foi  criado  faz  uma

atualização desta definição quando é necessário.

Fig. 31. O que é um Museu segundo Luis Raposo (ICOM Portugal).

A  definição  mais  recente  contida  na  Declaração  do  ICOM  da  22a

Assembleia Geral (2007) diz que museu é:

“uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço

da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público,

que  adquire,  conserva,  investiga,  comunica  e  expõe  o

patrimônio material  e imaterial  da humanidade e do seu

meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”.

(ICOM, 2007)

Nestes  últimos  anos  a  questão  sobre  a  definição  continua  a  ser

discutida,  é  possível  que venham a ser  introduzidas alguns aspetos com o

intuito de melhor definir o que é um museu, mas também aproxima-lo de uma

visão mais global onde valores universais terão o seu peso.

Os  objetivos  contidos  nas  definições  de  museus  também  são

considerados para outras categorias de patrimônios e outras instituições que

realizem  pesquisa,  documentação  e  promoção  dos  bens  culturais,  onde
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podemos dar como exemplos: 

“Os sítios e monumentos naturais,  arqueológicos e
etnográficos;  os sítios e monumentos históricos de
caráter  museológico,  que  adquirem,  conservam  e
difundem  a  prova  material  dos  povos  e  de  seu
entorno;  as  instituições que conservam coleções e
exibem exemplares  vivos  de  vegetais  e  animais  –
como  os  jardins  zoológicos,  botânicos,  aquários  e
vivários;  os  centros  de  ciência  e  planetários;  as
galerias de exposição não comerciais;  os institutos
de  conservação  e  galerias  de  exposição,  que
dependam de bibliotecas e centros arquivísticos;  e
os parques naturais; as organizações internacionais,
nacionais,  regionais  e  locais  de  museus;  os
ministérios ou as administrações sem fins lucrativos,
que  realizem  atividades  de  pesquisa,  educação,
formação,  documentação  e  de  outro  tipo,
relacionadas aos museus e à museologia; os centros
culturais  e  demais  entidades  que  facilitem  a
conservação  e  a  continuação  e  gestão  de  bens
patrimoniais, materiais ou imateriais; enfim, qualquer
outra  instituição  que  reúna  algumas  ou  todas  as
características  do  museu,  ou  que  ofereça  aos
museus  e  aos  profissionais  de  museus  os  meios
para realizar pesquisas nos campos da Museologia,
da Educação ou da Formação”. 
(IBRAM)

O  IPHAN  (2005)  descreve  algumas  características  que  devem  ser

levadas em conta para que uma instituição possa ser considerada um museu,

são elas:

“I - o trabalho permanente com o patrimônio cultural,
em suas diversas manifestações;  II - a presença de
acervos  e  exposições  colocados  a  serviço  da
sociedade com o objetivo de propiciar a ampliação
do  campo  de  possibilidades  de  construção
identitária,  a  percepção  crítica  da  realidade,  a
produção  de  conhecimentos  e  oportunidades  de
lazer;  III  -  a  utilização do  patrimônio  cultural  como
recurso educacional, turístico e de inclusão social; IV
-  a  vocação  para  a  comunicação,  a  exposição,  a
documentação,  a  investigação,  a  interpretação e a
preservação  de  bens  culturais  em  suas  diversas
manifestações; V - a democratização do acesso, uso
e produção de bens culturais para a promoção da
dignidade da pessoa humana; VI - a constituição de
espaços democráticos e diversificados de relação e
mediação cultural, sejam eles físicos ou virtuais.”
(IPHAN, 2005) 
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As  características  acima  ajudam-nos  a  perceber  como  deve  ser

organizada uma instituição museológica, no que se refere ao seu trabalho de

preservação do patrimônio e na valorização da democratização do seu acesso.

Pereira (2003) acrescenta que um museu é um local de divulgação e

salvaguarda do patrimônio cultural que é inventado, criado e construído pelas

pessoas. Para algo ser considerado patrimônio cultural deve ter características

“de  representatividade,  como  a  escassez,  raridade,

singularidade e a exoticidade. O patrimônio é criado pelos

especialistas, pelos políticos e pelo povo, e os museus tem

bastante  importância  para  a  valorização  do  nosso

patrimônio.

Pereira (2003)

Por sua vez o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) traz uma definição

poética do que seria um museu:

"Os  museus  são  casas  que  guardam  e  apresentam

sonhos,  sentimentos,  pensamentos  e  intuições  que

ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas.

Os  museus  são  pontes,  portas  e  janelas  que  ligam  e

desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.

Os museus são conceitos e práticas em metamorfose."

(IBRAM)

O que podemos esperar dos museus? O que se espera é que sejam

lugares de partilha de conhecimentos, onde aconteçam eventos, e onde haja a

divulgação de patrimônio de um povo, enfim, são muitas as funções sociais que

um museu pode assumir. O visitante tem a necessidade de interagir e sentir-se

um personagem neste ambiente, que antigamente era estático, e hoje em dia

vem buscando o envolvimento do público com o seu universo.

2.1.5 A educação nos museus

A educação ligada às ações educativas nos museus não é um assunto

recente, os museus há muito tempo desempenham uma função educativa e
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isto  faz  parte  dos  seus  objetivos  como  espaços  de  pesquisa  e  ensino.  A

educação museal16, como é designada, permite a valorização da imaginação na

finalidade  de  construir  novos  conhecimentos  e  manutenção  da  memória

difundida no espaço museu.

“A caracterização dos museus como espaços educativos é

parte  do entendimento  da educação como um processo

amplo  de  socialização,  no  qual  os  museus  podem

promover  conhecimentos  e  o  desenvolvimento  de

competências. O tema da educação está presente como

um dos pressupostos na ação dos museus, uma vez que

esses  espaços  não  tem  como  finalidade  apenas

armazenar e conservar objetos.”

 (Melo, 2015:18)

Os  museus  e  a  escola  tem  papel  fundamental  na  manutenção  da

memória, que pode ser feita através da imaginação, na reconstrução de novas

relações com os objetos, valores, palavras e imagens presentes no universo do

museu. 

Fig. 32.  Crianças visitando o MAA – Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade de
Cambridge (Foto MAA).

Embora  escola  e  museu  estejam unidos  no  propósito  de  valorizar  a

memória, os métodos para realizar um trabalho de educação museal podem e

devem ser diferenciados dos métodos de ensino usados dentro de uma sala de

aula. Até porque nem sempre serão professores que trabalham nas escolas

que irão mediar as atividades educativas nos museus, e sim o pessoal técnico

presente na instituição.

16Faz-se o uso do termo educação museal, devido a uma “necessidade de explicitação daquilo
que o diferencia de outros termos utilizados para qualificar o tipo de educação que se faz nos
museus”. (PNEM, 2013)
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Fig. 33. Visitas guiadas especialmente concebidas para crianças (Foto Passeios Kids).

A atividades educativas na educação museal devem ser livres para a

criatividade, para formas alternativas de expressar e adquirir o conhecimento, o

que muitas vezes não acontece nas escolas, que geralmente usam o modelo

tradicional e tecnicista que dificilmente permite a contemplação do museu de

forma criativa e imaginativa.

O museu pode e deve buscar uma aproximação mais afetiva com os

seus visitantes, sejam escolares ou não. O aprendizado nos museus pode ser

feito através de trocas de experiências, encontro de valores, e da reconstrução

de memórias contidas no espaço desses ambientes.

O ambiente de um museu não é o mesmo de uma escola, a tendência é

que seja um ambiente mais aberto à liberdade de criação, um espaço dinâmico

de interação com as exposições e os seus visitantes. Mas, mesmo assim, os

processos de ensino e aprendizagem estão presentes, e a educação inclusiva

deve ser acionada para se pensar em melhores estratégias e recursos para as

ações de educação museal.

Os  princípios  da  educação  inclusiva  são  considerados  os  mais

adequados  quando  queremos  valorizar  as  pessoas  e  as  suas  diferenças,

adequando-se  para  receber  todos  os  públicos  independentemente  de  suas

crenças, raça, gênero, situação econômica, deficiências, etc. (Sassaki, 2011).

O uso de recursos para a acessibilidade criam uma ponte facilitadora no

processo educativo nos museus com a sua preocupação em aproximar-se do

público  e  lidar  com  as  suas  diferenças,  além  de  ser  uma  maneira  de

demonstrar respeito e empatia.
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Fig. 34 O Museu C. Gulbenkian em Lisboa esta entre aqueles que mais atividades tem
dedicadas a crianças e jovens incluindo visitas guiadas, cursos e ateliês (FCG).

Atualmente  são muitos  os  Museus que tem programas especiais  para

crianças  e  jovens  e  que  incluem  departamento  dedicados  as  atividades

educativas. 

Muitos recursos de acessibilidade fazem uso das TIC's (tecnologias de

informação e comunicação) que vem sendo difundidas com bastante força na

área educativa, e também prestam um grande auxilio à inclusão.

A  sociedade  da  informação  e  da  comunicação  vai  crescendo  e

influenciando todos os níveis sociais. Assim a comunicação educativa exerce

novas  responsabilidades  para  que  os  educadores  façam  as  adaptações

necessárias à sociedade que lá se encontra (Escola, 2003).

As  adaptações  educativas,  sejam  elas  nos  conteúdos  ou  nos  seus

métodos,  são uma mais-valia  para  que aconteça uma verdadeira educação

inclusiva.  Esta  que  não  se  refere  apenas  aos  alunos  com  necessidades

especiais, mas também aqueles que estejam de alguma forma marginalizados

dentro do sistema educativo formal ou informal, como é no caso da educação

nos museus.
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 2.2 Acessibilidade

2.2.1 O que é acessibilidade?

A  temática  acessibilidade  tem  sido  cada  vez  mais  debatida,

principalmente  com  o  aumento  da  expectativa  de  vida  da  população,  uma

sociedade mais envelhecida começa a dar mais visibilidade para esta questão.

Fig. 35. A nuvem das “Acessibilidades” - afinal o que é mais importante?  

No princípio do Decreto-lei nº163/2006, que regulamenta as normas para

a  acessibilidade  em  Portugal  temos  a  seguinte  afirmação  acerca  da

acessibilidade:

“A  promoção  da  acessibilidade  constitui  um  elemento

fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo um

meio imprescindível para o exercício dos direitos que são

conferidos  a  qualquer  membro  de  uma  sociedade

democrática,  contribuindo  decisivamente  para  um  maior

reforço  dos  laços  sociais,  para  uma  maior  participação

cívica  de  todos  aqueles  que  a  integram  e,

consequentemente, para um crescente aprofundamento da

solidariedade no Estado social de direito.”

(Decreto-lei nº163/2006)

Na nossa realidade a maioria dos locais públicos não são acessíveis para

muitas  pessoas,  principalmente  aquelas  com  necessidades  especiais  ou

específicas, sendo o público mais prejudicado quando o assunto é a falta de

acessibilidade.
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Mas as dificuldades de acesso não se restringem apenas às pessoas com

necessidades  específicas,  outros  públicos  como  as  crianças,  mães  com

carrinho de bebê, pessoas muito altas ou de baixa estatura, pessoas obesas,

idosos,  pessoas que falam línguas diferentes  podem sentir-se  excluídos de

participarem/ terem acesso de bens, serviços em situações corriqueiras. Por

isso, ainda precisamos falar sobre a acessibilidade.

O censo português de 2011 sobre as acessibilidades habitacionais para

as pessoas  com deficiência  evidencia  que a  maioria  é  inacessível  para  os

deficientes  motores,  principalmente  para  aqueles  que tem dificuldades  para

andar e subir escadas. Sendo que 275.930 pessoas com deficiência vivem em

edifícios habitacionais com três ou mais alojamentos, destes (60%) residem em

edifícios sem elevador e (61%) em edifícios com a entrada inacessível para

pessoas em cadeira de rodas (INE, 2012: 456).

Esta  realidade  não  se  restringe  apenas  aos  edifícios  habitacionais,

embora exista uma preocupação maior com a acessibilidade aos edifícios de

interesse público, a realidade é que ainda não estão suficientemente acessíveis

para todos, muitos possuem uma estrutura parcialmente acessível, enquanto

são raros os que apresentem condições ideais de acesso.

A acessibilidade está intimamente ligada à inclusão, sem uma a outra não

acontece. Portanto a acessibilidade deve ser pensada de forma a proporcionar

uma melhor qualidade de vida às pessoas levando em conta a sua situação

física,  social  e  psicológica.  Um princípio  para  que  a  inclusão  das  pessoas

aconteça é a existência de leis para a promoção das acessibilidades, além da

valorização da vivência em sociedade, deve-se garantir o direito de ir e vir aos

diferentes bens e serviços coletivos.

Como já anteriormente dissemos a palavra “acessibilidade” ainda causa

confusão  em muitos.  Para  entendermos  o  que  é  acessibilidade  temos  que

recordar os seus conceitos básicos que podem ser encontrados facilmente em

qualquer dicionário, que nos diz que a palavra acessibilidade significa: 

“1. Qualidade ou caráter do que é acessível. 

1.1  Facilidade  na  aproximação,  no  tratamento  ou  na

aquisição.” 

(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003:67)

Não  muito  diferente  do  conceito  anterior,  o  Dicionário  da  Língua
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Portuguesa Contemporânea explica que a acessibilidade significa: 

“1. Qualidade daquilo que se pode chegar com facilidade,

que  é  de fácil  acesso.  2.  Qualidade daquilo  que é  fácil

obter, que é acessível. 3. Qualidade daquilo que é de fácil

manuseamento ou compreensão. 4. Qualidade de pessoa

que  é  de  fácil  ou  com  quem  se  tem  facilidade  de

aproximação.  5.  Qualidade  do  que  está  aberto  às

inovações,  do  que  é  receptivo,  do  que  não  oferece

obstáculos  à  aceitação  de  alguma  coisa.  6.  No  plural:

Possibilidades de acesso, vias de acesso.”

(Dicionário  da  Língua  Portuguesa  Contemporânea

2001:49) 

Com estes  conceitos  vemos a  vastidão das acessibilidades,  que pode

estar ligada a forma como podemos ter acesso a algo ou a alguém; também

tem a ver com o nível de dificuldade ou facilidade para tal acesso; e as formas

de acesso que nos permitem aceder a algo.

A “Declaração dos Direitos da Pessoas Deficientes” (1975) já dizia nesta

altura que a acessibilidade é um direito humano, ao afirmar que os cidadãos

com algum tipo de deficiência física ou mental  tem direitos iguais aos seus

concidadãos  da  mesma  idade  a  participarem  de  todos  os  seguimentos  da

sociedade  em  que  está  inserido,  sendo  condenadas  todas  as  formas  de

discriminação  devido  ao  gênero,  origem,  condição  econômica,  ou  qualquer

outra situação que se aplique tanto a este cidadão como à sua família.

Fig. 36. A Pirâmide das necessidades (in Pessoas Portadoras de Deficiência).
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De  acordo  com  o  “Conceito  Europeu  de  Acessibilidade”  (2003)  a

acessibilidade tem a ver com a modo como nos relacionamos com o meio que

nos cerca, é uma característica do ambiente ou de um objeto que permite a

qualquer pessoa estabelecer um relacionamento com este, e utilizá-los de uma

forma amigável, cuidada e segura.

Para  suprir  a  limitação  do  acesso  aos  lugares  devido  as  barreiras

arquitetônicas, fez-se o Decreto-Lei nº123/97, de 22 de maio que apresentou

um  conjunto  de  normas  técnicas  básicas  para  a  eliminação  de  barreiras

arquitetônicas em edifícios públicos,  equipamentos coletivos  e vias  públicas

para melhoria  da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada.

Este documento possuía lacunas e foi modificado dando origem ao Decreto-Lei

nº163/2006, de 8 de agosto, sendo a norma vigente até o momento, que possui

normas  técnicas  tendentes  à  supressão  de  barreiras  urbanísticas  e

arquitetônicas  nos  espaços  públicos,  equipamentos  coletivos  e  edifícios

públicos e habitacionais.

 “Constituem, portanto, incumbências do Estado, de acordo

com a Constituição da República Portuguesa, a promoção

do  bem-estar  e  qualidade  de  vida  da  população  e  a

igualdade real e jurídico-formal entre todos os portugueses

[alínea  d)  do  artigo  9.º  e  artigo  13.º],  bem  como  a

realização de «uma política nacional  de prevenção e de

tratamento,  reabilitação  e  integração  dos  cidadãos

portadores de deficiência e de apoio às suas famílias», o

desenvolvimento  de  «uma  pedagogia  que  sensibilize  a

sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade

para  com  eles»  e  «assumir  o  encargo  da  efectiva

realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e

deveres dos pais e tutores» (…) ”

(Decreto-Lei 163/2006 n.º 2 do artigo 71.º)

Hoje  em  dia  quando  falamos  em  acessibilidade  pensamos  quase  de

imediato em um público que é bastante marginalizado pela nossa sociedade,

que é o caso das pessoas com deficiência. Na “Convenção dos Direitos das
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Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas” (ONU, 2006) no

seu artigo 9º foram definidos objetivos para a acessibilidade, como:

“(...) possibilitar  às  pessoas  com  deficiência  viver  com

autonomia e participar plenamente de todos os aspectos

da  vida,  os  Estados  Partes  deverão  tomar  as  medidas

apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade

de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico,

ao  transporte,  informação  e  comunicação,  inclusive  aos

sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem

como  a  outros  serviços  e  instalações  abertos  ou

propiciados  ao  público,  tanto  na  zona  urbana  como  na

rural.”

(ONU, 2006 artigo 9º )

Segundo Rocha (2008) o conceito acessibilidade remete para a busca de

um mundo livre das discriminações e para que haja o cumprimento dos direitos

que promovem o bem-estar das pessoas com necessidades especiais. De fato

a acessibilidade é um conjunto de qualidades que nos permitem ter uma vida

melhor e com dignidade, ainda mais se houver o respeito pelo direito de ir e vir

aos mais diversos locais e serviços, contribuindo para que a sociedade seja

mais participativa e inclusiva.

Sassaki (2009) explica a existência de seis dimensões da acessibilidade

que devem ser pensadas, são elas: 

• arquitetônica,

•  comunicacional, 

• metodológica, 

• instrumental, 

• programática 

• atitudinal. 

A primeira se refere a presença ou não de barreiras físicas; a segunda se

refere ao modo como acontece a comunicação entre as pessoas, sem existem

dificuldades ou não; a terceira se trata dos métodos e técnicas escolhidas para

lazer, trabalho, educação, etc.; a quarta dimensão tem uma preocupação com

os instrumentos, ferramentas, utensílios, etc.; a quinta dimensão tem a ver com

as normas, políticas públicas, legislações, que podem facilitar ou prejudicar a

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 71



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

acessibilidade dependendo de como são feitas; e a sexta e última dimensão

apontada tem a ver como o comportamento das pessoas à volta podem gerar

preconceitos,  segregação,  estereótipos  em  relação  às  pessoas  com

necessidades especiais.

Fig. 37. Barreiras físicas estão entre as principais causas de falta de acessibilidade (Wikipédia).

São  alguns  exemplos  de  acessibilidade  na  dimensão  arquitetônica:

calçadas  rebaixadas,  rampas  de  acesso  aos  edifícios,  portas  alargadas,

banheiros  adaptados.  Em  relação  à  acessibilidade  na  dimensão

comunicacional  podemos citar  exemplos  relacionados à  informação para as

pessoas  com  necessidades  específicas,  como  as  placas  de  sinalização

adequadas;  o  uso  de  língua  gestual  para  comunicação  com pessoas  com

deficiência auditiva. 

Para Godinho: 

“A acessibilidade consiste na facilidade de acesso e de

uso  de  ambientes,  produtos  e  serviços  por  qualquer

pessoa  e  em  diferentes  contextos.  Envolve  o  Design

Inclusivo,  oferta  de  um  leque  variado  de  produtos  e

serviços  que  cubram  as  necessidades  de  diferentes

populações  (incluindo  produtos  e  serviços  de  apoio),

adaptação,  meios  alternativos  de  informação,

comunicação, mobilidade e manipulação”.

(Godinho, 2010:21)
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 A acessibilidade é vista como um elemento fundamental para a promoção

da qualidade de vida das pessoas, além de conferir direitos essenciais para o

exercício da cidadania, como também para o convívio em sociedade.

Se  observarmos  à  nossa  volta,  o  que  vemos,  são  locais  que  não

inacessíveis para toda a população. É de se notar que lugares que deveriam

ser  bem  frequentados  por  todos,  como  os  edifícios  pertencentes  à

administração  pública  central  (tais  como  escolas,  museus,  repartições  de

finanças),  os  edifícios  pertencentes  à  administração  pública  local  (sedes  e

serviços  das  juntas  de  freguesia  e  município);  e  os  edifícios  dos  serviços

privados,  que também têm interesse em atrair  clientela,  como é o caso de

hotéis,  cinemas,  restaurantes,  lojas,  cinemas,  etc.,  não  foram  projetados

pensando em incluir todos os cidadãos.

Uma situação comum e que muitas vezes não paramos para pensar

nela,  é  que  as  famílias  das  pessoas  com  necessidade  especiais  também

passam por essa exclusão social. Silva (2006) alerta-nos para esta questão

apontando para que quando uma pessoa com necessidades especiais deixa de

visitar  um local  turístico não é apenas ela que se isola, mas sim toda uma

família,  isto  porque  muitas  vezes  essas  pessoas  necessitam  de  auxílio

constante, dependendo do problema que tiverem.

Para conseguirmos ser uma sociedade mais inclusiva, que reconhece e

valoriza as diferenças entre as pessoas, torna-se cada vez mais importante que

propostas para a acessibilidade de pessoas com características diversas sejam

pensadas para a promoção da qualidade de vida para todos.

Sassaki (2004) diz que fazer a inclusão consiste em tornar a sociedade

acessível para o convívio entre pessoas de todos os tipos, a fim de satisfazer

os seus direitos, necessidades e potencialidades. Os chamados “inclusivistas”

e  estão  a  trabalhar  para  modificar  estruturas  sociais  em  seus  diversos

aspectos: saúde, lazer, trabalho, cultura, média, transporte, desporto, etc.

“Com  a  inclusão  social  pessoas  com  habilidades,

necessidades  e  interesses  variados,  sejam  ou  não  por

conta do envelhecimento ou de deficiências, poderão ser

beneficiadas  por  propostas  de  ambientes,  produtos  e

serviços acessíveis, que não as discriminem.” 

(Sassaki, 2004: 10)
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O CERTIC – Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade da

UTAD, tem apresentado três noções importantes sobre a acessibilidade: a de

utilizadores,  situação  e  ambiente.  O  indivíduo  face  às  suas  capacidades

sensoriais e funcionais e que ultrapassa os obstáculos que lhe são dados, são

os utilizadores. A situação tem a ver se o ambiente é acessível e utilizável em

diversas  situações.  E  por  fim,  o  ambiente,  que  pode  ser  físico  envolvente,

exterior e interior.

A          B

            
C D

Fig. 38. Acessibilidades no Museu dos Transportes e Comunicações do Porto. A – rampa de
entrada, B – portas de acesso largas o suficiente para cadeiras de rodas, C – Casas de banho

preparadas tudo aprovada pelo site “Tur4all”, D – Logo “Tur4all” (Fotos MTC).

Fazer uma reflexão para ter a compreensão ampla dos aspectos que

interferem  no  convívio  e  na  participação  em  sociedade,  das  causas  da

inacessibilidade, aliada ao Design Universal pode ser uma forma de propiciar

acessibilidade para todos.

Vale a pena citar a página17 sobre acessibilidade disponível no site da

DGPC onde para além do conceito de deficiente e incapacidade é apresentada

17 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/publicos/acessibilidade/
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a legislação pertinente sobre o assunto nomeadamente: 

Lei n.º 46/2006. Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e

da existência de risco agravado de saúde.

Decreto-lei  n.º  163/2006.  Define  as  condições  de  acessibilidade  a

satisfazer  no  projeto  e  na  construção  de  espaços  públicos,  equipamentos

coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

Lei n.º 67/2007. Aprova o regime de responsabilidade civil extracontratual

do Estado.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2007. Aprova o Plano Nacional

para a Promoção da Acessibilidade (PNPA).

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009. Aprova a Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque em

30 de Março de 2007.

Resolução da Assembleia da República n.º 131 e 132/2012. Recomenda

ao Governo uma estratégia para promover o turismo acessível em Portugal.

Resolução do Conselho de Ministros n.º  24/2013.  Aprova a revisão do

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) para 2013-2015.

2.2.2 O design da acessibilidade

O “Design Universal” (Universal Design), explicam Pupo  et al  (2006:18)

ou  Design  para  Todos  (Design  for  All),  diz  respeito  ao  desenvolvimento  de

produtos e de ambientes para serem usados por todas as pessoas, na maior

extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado.”

Segundo Mace (1985) descrito em Godinho (2010) foi nos anos 90 que

surgiram os conceitos de “Design Universal”, nos Estados Unidos, e “Design

para  Todos”,  na  Europa,  ambos  com  o  mesmo  significado.  Com  essa

perspectiva  o  objetivo  foi  considerar  os  projectos  ou  design  de  produtos  e

ambientes para o uso de todas as pessoas, na medida do possível,  sem a

necessidade de adaptações posteriores.

 Embora em algumas situações seja impossível chegar a soluções que

sirvam para todos, o conceito de Design Universal busca integrar ao máximo
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idéias  para  o  desenvolvimento  de  produtos,  serviços  e  ambientes  mais

acessíveis que propiciem para a participação de todos.

Fig. 39. “Design Universal” – os sete principios para tornar tudo acessível a todos
(http://decoracaocolorida.blogspot.com)

2.2.3  Acessibilidade Web

Os  primeiros  parâmetros  para  a  idealização  da  acessibilidade  web

surgiram em 1997 nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em 1998 entrou

em vigor nos EUA a “Section 508” que determinava que a tecnologia eletronica

e da informação dos órgãos federais fosse acessível  para as pessoas com

necessidades especiais (Tangarife & Mont'Alvão, 2005).

Tentando tornar a web cada vez mais acessível a W3C (World Wide Web

Consortium18) criou o WAI (Web Accessibility Initiative19). 

Em continuidade  a  estas  iniciativas  foram lançadas  em 1999  as  Web

Content Guidelines 1.0, que é considerada uma referência mundial sobre os

sítios web. 

18https://www.w3.org
19https://www.w3.org/WAI/
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A   B

Fig. 40. A - O Logo do W3C B – O logo de acesso a WAI.

Neste  mesmo  ano,  Portugal  regulamentou  as  suas  regras  de

acessibilidade  web  pela  Administração  Pública20 para  os  cidadãos  com

necessidades especiais, sendo o primeiro país da Europa a ter uma legislação

sobre a acessibilidade web.

No ano 2000, o Conselho Europeu estendeu a iniciativa portuguesa aos

outros países da União Européia (Tangarife & Mont'Alvão, 2005).

Para a ONU (2006) a acessibilidade digital  é a “informação flexível e

interação  dos  utilizadores,  que  possuam  algum  tipo  de  deficiência  ou

necessidade  especial,  no  que  se  refere  aos  mecanismos  de  navegação  e

apresentação das páginas, operação de softwares, hardwares, e adaptação de

ambientes e situações.”

A Diretiva21 (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho  de

26 de outubro de 2016 relativa à acessibilidade dos sítios web e das aplicações

móveis de organismos do setor público, regulamente atualmente os princípios

que devem ser levados em consideração na apresentação das informações e

na  navegação  dos  sítios  webs  dos  órgãos  pertencentes  à  administração

pública. E inicialmente apresenta os quatro princípios que devem ser levados

em consideração para a promoção da acessibilidade web:

“Os  quatros  princípios  da  acessibilidade  são:  percetibilidade,  que
significa  que  a  informação  e  os  componentes  da  interface  do
utilizador deverão ser apresentados aos utilizadores de modo a que
eles  os  possam  percecionar;  operabilidade,  que  significa  que  os
componentes e a navegação na interface do utilizador têm de ser
operáveis; compreensibilidade, que significa que a informação e a
operação da interface do utilizador devem ser de fácil compreensão;

20Segundo o jornal “Público”, de 2 de Janeiro, 20 anos depois só 3 dos 124 sites da 
administração portuguesa tem realmente acessibilidade web
21https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016L2102&from=PT#d1e854-1-1. Consultado em 03/03/2018
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e  robustez,  que  significa  que  os  conteúdos  têm  de  ser
suficientemente  robustos  para  que  possam  ser  interpretados  de
forma fiável por uma ampla gama de agentes de utilizador, incluindo
as  tecnologias  de  apoio.  Estes  princípios  de  acessibilidade
traduzem-se em critérios de sucesso verificáveis, tais como os que
constituem  a  base  da  norma  europeia  EN  301  549  V1.1.2
«Requisitos  de  acessibilidade  para  a  contratação  pública  de
produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação na
Europa» (2015-04) [norma europeia EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)],
através  de  normas  harmonizadas  e  de  uma  metodologia  comum
para verificar  a  conformidade dos conteúdos em sítios web e em
aplicações móveis com esses princípios.”

(Na apresentação da Diretiva Européia, 2016)

O  CERTIC22 da  UTAD  explica-nos  que  a  diretiva  européia  sobre  a

acessibilidade  web  “foi  transposta  para  a  legislação  nacional  através  do

Decreto-Lei  n.º  83/2018,  de  19  de  outubro.  E  que  os  requisitos  de

acessibilidade aplicáveis a esta diretiva são os dos capítulos 5, 9, 10 e 11 da

norma europeia EN 301 549 "Requisitos de acessibilidade para a contratação

pública de produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação na

Europa" (que podem também ser aplicados a contratos públicos).”

Fig. 41. Símbolo da Acessibilidade Web.

O criador do sítio web deve usar o símbolo de acessibilidade para indicar

aos cidadãos com necessidades específicas que o seu sítio web é acessível. O

símbolo  da  acessibilidade  web  é  um  globo  inclinado,  com  uma  grelha

sobreposta e na sua superfície está recortado um buraco de fechadura. No

entanto, existem outros símbolos que também podem ser usados no sítio web

para indicar outras características das acessibilidades23. 

As  normas  para  a  acessibilidade  web  apresentam  uma  grande

preocupação relativa às informações, nas suas recomendações dizem-nos que

é fundamental que as imagens apresentadas sejam sempre legendadas e com

descrição em texto. Assim facilitariam o uso de botões e ligações feitas com

22http://www.acessibilidade.net/. Consultado em 03/03/2018.
23 http://www.acessibilidade.net/.
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recurso a imagens. Desta maneira, o leitor de ecrã utilizado por um cego, por

exemplo, lhe permitirá ler o texto alternativo associado à imagem.

“A  acessibilidade  da  Internet  caracteriza-se  pela

flexibilidade  da  informação  e  interação  relativa  ao

respectivo  suporte  de  apresentação.  Essa  flexibilidade

deve  permitir  a  sua  utilização  por  pessoas  com

necessidades  especiais,  bem  como  a  utilização  em

diferentes  ambientes  e  situações,  e  através  de  vários

equipamentos ou navegadores.” 

(Tangarife & Mont'Alvão, 2005: 1)

A preocupação com a acessibilidade web é algo que todos deveriam ter

em conta,  principalmente  os  órgãos  da administração  pública,  para  que os

direitos de acesso à informação sejam cumpridos. O uso da web para propagar

informações é uma realidade presente até em regiões longíquas, e pode ser o

único  meio  de  ligar  as  pessoas,  que  por  alguma  ventura,  não  tenham  a

possibilidade de deslocarem-se. 

 2.3 Acessibilidade aos museus

A questão  da  acessibilidade  aos  museus  é  mais  abrangente  do  que

muitas  pessoas  pensam,  não  se  trata  apenas  de  realizar  melhorias

arquitetônicas, uma visão mais alargada do museu e dos seus visitantes faz-se

necessária para que a inclusão de todos aconteça.

“A acessibilidade em museus apresenta-se mais complexa

do  que  uma  análise  superficial  pode  deixar  antever,

ultrapassando a  visão  preconceituosa e  reducionista  da

mera colocação de rampas e casas de banho adaptadas

ou da disponibilidade de elevadores.”

(Martins, 2013: 402).

Chazaud (1997) já demonstrava uma preocupação com a acessibilidade

nos Museus em seu trabalho de avaliação dos serviços dos museus em que

realizou  uma  distinção  dos  serviços  do  museu  em  serviços  de  base,
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relacionados a necessidade deslocação do indivíduo e que correspondem aos

núcleos  expositivos,  documentação,  som  e  imagem,  sinalética,  recepção  e

circuito  da  visita;  serviços  anexos  que  servem  para  tornar  mais  fácil  e

enriquecer a visita e finalmente serviços periféricos que não são essenciais

para a realização da visita.

Fig. 42. O Museu tem que ter em conta os seus diversos públicos (Handtalk).

Dodd e Sandell (1998) falam de oito obstáculos que são desafios para a

acessibilidade nos museus, são eles:  a acessibilidade física, a informativa, a

financeira, a cultural, a intelectual, a sensorial e a emocional, e o acesso ao

processo decisório. Todas essas barreiras devem ser trabalhadas em conjunto

para que um museu seja de fato, um local acessível.

A  acessibilidade física considera se o edifício  museológico é acessível

fisicamente para todos os públicos, sejam pessoas com deficiência ou não; a

acessibilidade informativa tem a ver com o modo que o museu utiliza para se

comunicar com os seus visitantes, e divulgar suas atividades; a acessibilidade

cultural leva em consideração a aproximação com o público, como um museu

consegue  transmitir  conteúdo,  envolver  a  comunidade,  de  uma  forma

adequada para todos os públicos; a acessibilidade emocional é um ponto muito

importante, pois leva em consideração a sensação de acolhimento, de bem-

estar ao frequentar o ambiente museológico; a  acessibilidade financeira deve

ser vista não só em relação ao valor das entradas, cafetarias, restaurantes,

lojas,  mas  também  em  relação  aos  dias  gratuitos,  atividades  para  a
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comunidade e transportes; o  acesso ao poder decisório é um ponto que não

aplica a todos os museus, mas que é de grande relevância, para obter um

feedback dos visitantes e parceiros para obter opiniões acerca do museu; a

acessibilidade intelectual busca a inclusão de pessoas com dificuldades na

aprendizagem, ou de foro intelectual ou cognitivo, ou visitantes com poucas

experiências  em museus;  finalmente,  a  acessibilidade sensorial,  que visa  a

adequação do museu para receber pessoas com deficiência visual ou aditiva

através  de  meios  mediadores,  como  audioguias,  informação  em  Braille,

réplicas táteis, entre outros.

Fig. 43. Pensando na acessibilidade intelectual variações a ter em conta (adaptado de school
inclusive) 

Sarraf  (2008)  vê  os  museus  como  equipamentos  de  referência  social

contemporânea e com potencial para beneficiar todos os públicos através da

acessibilidade. Respeitando a diversidade, proporcionando acolhimento através

de recursos que facilitem a permanência dos visitantes nas suas dependências.

A  melhoria  das  acessibilidades  nos  Museus  e  a  divulgação  dessa

informação para a criação de roteiros acessíveis é uma mais-valia para todos.

A falta de informações sobre roteiros acessíveis aos Museus, faz com que a

visita de uma pessoa com necessidades específicas seja um “tiro no escuro”

pelo fato de não saberem as dificuldades que poderão encontrar na visitação

destes espaços.

Felizmente vem acontecendo uma crescente valorização para a inclusão

de  pessoas  com  as  suas  diferenças  aos  museus,  desde  pessoas  com

deficiência,  pessoas  idosas,  crianças,  entre  outras.  E  cada  vez  mais
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importantes  instituições  em  todo  o  mundo  que  desenvolvem  trabalhos  de

pesquisa  e  mediação  de  ações  voltadas  para  a  participação  dos  mais

diferentes públicos nos museus.

2.3.1 As tecnologias ao serviço dos museus

De acordo  com a  CIF  (2001),  toda  tecnologia  usada  como auxílio  na

inclusão  das  pessoas  com deficiência  é  denominada tecnologia  de  apoio24.

Entende-se  por  tecnologia  de  apoio  “qualquer  produto,  equipamento  ou

sistema, que foi produzido, adaptado ou feito por medida para ser usado para

melhorar, aumentas as capacidades funcionais das pessoas com deficiência”.

Cardoso et al (2014) usam os termos tecnologias assistivas e tecnologias

de  apoio  como  sinônimos  para  designar  os  recursos  tecnológicos  de

aperfeiçoamento  do processo de ensino  e aprendizagem das pessoas com

deficiência, ajudando no acesso e permanência dos alunos com necessidades

específicas ao sistema educacional.

Fig. 44. A “Declaração de Salamanca” faz referência especifica a Princípios, Políticas e Práticas
na Área das Necessidades Educativas Especiais (em Educação Física Diferenciada blog)

A chamada “Declaração de Salamanca”  como referência normativa para

os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) no que diz

respeito às necessidades educativas especiais, apresenta estes termos e suas

designações.  Na  sua  versão  em  inglês  utiliza-se  a  expressão  assistive

technologies,  em espanhol  os termos usados são tecnologías de apoyo,  no

francês technologies d’assistance.

Na literatura brasileira encontramos os termos “tecnologias assistivas” e

“ajudas técnicas” que são sinônimos para os mesmos tipos de produtos ou

recursos.

Segundo Bersch & Tonolli (2006) “tecnologia assistiva” é um termo muito

novo, e que ainda deverá ser bastante discutido, sendo usado para identificar

24Na literatura brasileira encontramos o termo “tecnologias assistivas”, enquanto em Portugal o
termo usado é “tecnologias de apoio”.
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todo o arsenal de produtos e serviços que contribuem para melhorar a vida das

pessoas  com  deficiência.  Também  encontramos  com  frequência  a

nomenclatura “ajudas técnicas”, que podem ser apontadas com sinônimos ou

com  diferenças  no  sentido.  Assim  autores  como  Garcia  &  Galvão  Filho

comentam que:

“Alguns autores consideram que as expressões “tecnologia

assistiva”  ou  “tecnologia  de  apoio”  se  refiram  a  um

conceito  mais  amplo,  que  abranja  tanto  os  dispositivos,

quanto  os  serviços  e  metodologia,  enquanto  que  a

expressão “ajudas técnicas” se referiria aos recursos, aos

dispositivos de tecnologia assistiva”.

Garcia & Galvão Filho (2012:19)

Bersch  &  Tonolli  (2017)  apresentam  uma  série  de  categorias  para

classificação das tecnologias assistivas nomeadamente

1. Auxílios para a vida diária e vida prática;

2. Comunicação aumentativa e alternativa;

3. Recursos de acessibilidade ao computador;

4. Sistemas de controle de ambiente;

5. Projetos arquitetônicos para a acessibilidade;

6. Órteses e próteses;

7. Adequação postural;

8. Auxílios de mobilidade;

9. Auxílios para a ampliação da função visual e recursos que traduzem

conteúdos visuais em áudios ou informação tátil;

10. Auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para

traduzir conteúdos de áudio em imagens, texto e língua de sinais;

11. Mobilidade em veículos;

12. Esporte e lazer.

 Como  foi  visto  acima  são  inúmeras  as  tecnologias  assistivas  ou

tecnologias de apoio existentes, mas a maioria delas possui a característica de

serem feitas sob medida para cada um dos seus usuários. Por isso, Bersch e

Tonolli  (2017)  preferem dizer  que  apenas  os  recursos  que  acompanham o

usuário deve ser denominado “tecnologia assistiva”, devendo ser diferenciados

dos outros que não sejam utilizados dessa forma.

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 83



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

Mas a tecnologia assistiva ou tecnologia de apoio pode ser usada em

outros ambientes, como em ambiente escolar ou mesmo em um museu, desde

que cumpra o objetivo de romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas

que limitam o acesso ao espaço e ao conteúdo apresentado.

Em muitos museus em Portugal costumam utilizar tecnologias assistivas

ou tecnologias de apoio, através de cadeiras de rodas para os visitantes com

mobilidade reduzida, rampas, elevadores, mobiliário acessível, sinalética, piso

tátil ou podotátil, audioguias, corrimões, casas de banho adaptadas, textos em

Braille, textos com símbolos, textos ampliados, lupas, maquetes, etc. 

No  caso  dos  museus  as  tecnologias  de  apoio  se  configuram também

como tecnologias educativas, se formos avaliar o seu propósito como para fim

educativo.

Nos museus podemos fazer visitas de forma autônoma ou visitas guiadas

contando sempre com a experiência de alguém com expertise na área. Mas,

nem todas as pessoas conseguem ser atendidas com este serviço da mesma

maneira e podem fazer o uso de audioguias, por exemplo:

“Os guias museológicos, comummente designados como

audioguias,  consistem  num  equipamento  portátil,

semelhante a um telemóvel, que os visitantes transportam

consigo  na  visita  aos  museus  e  que  vai  oferecendo

comentários e descrições sobre as exposições, os espaços

e  as  salas  de  exposição,  assim  como  orientações

espaciais pelo museu”. 

(Vilatte, 2007: 2)

Como  pudemos  averiguar  as  tecnologias  de  apoio  podem  ser  de

diversas  categorias,  sendo  que  as  (TIC's)  tecnologias  de  informação  e

comunicação  também  podem  ser  usadas  como  recursos  para  o

desenvolvimento da acessibilidade aos museus, como por exemplo: com o uso

de  aplicativos,  plataformas  multissensoriais,  marketing  digital,  com  especial

atenção aos museus digitais ou museus virtuais, que hoje são uma realidade

mais do que presente no nosso dia-a-dia.

O uso das tecnologias da informação e comunicação podem trazer muitos

benefícios na comunicação e relacionamento com o público, cada vez mais os

museus  abrem  mão  desses  recursos  para  estabelecer  um  diálogo  mais

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 84



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

próximo com os seus visitantes.

Mas nem sempre esses recursos tecnológicos são uma mais-valia, em

alguns museus já se encontram ultrapassados, visto que a tecnologia evolui

bastante rápido, e com falta de manutenção os recursos já não funcionam com

a mesma qualidade.

Machado (2010) fala dos objetivos das TIC's e enfatiza que a promoção

da  cultura  e  a  formação são essenciais  ao  desenvolvimento  da sociedade.

Também diz que as TIC's podem ser vistas como ferramentas de suporte e

canais  para  o  tratamento  e  acesso  às  informações  que  consequentemente

geram novos modelos de participação.

Em Portugal  vem aumentando o uso de recursos tecnológicos para  o

desenvolvimento  cultural  dos  museus  e  patrimônios.  Podemos  citar  alguns

exemplos, como a plataforma informativa dos museus “Pporto.pt”25 que reúne

informações relativas à divulgação do patrimônio cultural em Portugal.

Ainda  em  Portugal,  a  “Associação  Salvador”26 criou  em  2008  o  guia

“Portugal Acessível”, que é o primeiro site português com informação relativa à

acessibilidade  física  em  diferentes  tipos  de  espaços,  com  aplicação  para

smartphones com sistema IOS, Android e Windows Phone.

Existem  muitas  empresas  que  oferecem  aos  museus  serviços  de

tecnologias de informação e comunicação desde os mais básicos aos mais

modernos,  como  vídeos  explicativos,  vídeos  em  360o;  aplicativos  com

informações sobre os bens culturais, ecrãs interativos, redes Wi-Fi, QR code,

(Quick  Response), plataformas  e  redes  sociais  de  interação,  realidade

misturada  (interligação  do  mundo  real  com  o  mundo  virtual),  realidade

aumentada (RA) e realidade virtual (RV), são alguns exemplos de recursos que

tem sido utilizados para permitir uma experiência mais atrativa aos visitantes

dos museus.

A “Casa da História Européia”, em Bruxelas, é um exemplo de espaço que

faz uso das TIC's como estratégia de interação e aproximação com o público,

eles possuem tablets geo-referenciados em 24 línguas, onde os visitantes tem

acesso a vídeos, textos, fotografias e conceitos, que transmitem informações

durante a visitação ao museu.

25http://www.pportodosmuseus.pt/
26http://portugalacessivel.pt/default/home/id/1
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Aqui em Portugal temos muitos exemplos, um deles é o Museu Nacional

de Arqueologia, que faz uso de recursos como: código QR, peças táteis, ecrã

interativo e vídeos com reportagens. A tendência é cada vez mais os museus

adotarem algum tipo de recurso de TIC para melhorar a interação do público

com a sua exposição.

A    B 

Fig. 45. A - O exemplo de código QR. B - O seu uso nos museus o caso do Museu de
Salamanca (Digitalavmagazine).

Recentemente,  o  Museu  da  Eletricidade27,  em  Lisboa,  passou  a

disponibilizar simuladores de condução de carros de corrida para os visitantes

que queiram ter esta experiência de conduzir um carro de alta velocidade no

plano virtual.

Além dos museus físicos,  também existem museus virtuais,  como é o

caso do “Museu Virtual da Biodiversidade” (MVBD)28 que foi criado em 2012

através de um projeto da Univ. de Évora em parceira com a Direção-Geral de

Educação,  e  com  apoio  da  Cátedra  de  Biodiversidade  “Rui  Nabeiro”.  Os

conteúdos são adaptados para os alunos do ensino básico e secundário, que

podem ter informações detalhadas da diversidade da flora e fauna de Portugal.

A escolha das TIC's nos museus deve ser feita com bastante cuidado,

observando suas limitações e potencialidades. Porque o que o visitante de um

museu  quer  mesmo é  sentir  a  experiência  de  visitar  aquele  local,  saber  a

história daqueles objetos e o que representam para a sociedade. 

As TIC's podem ser um complemento ou auxílio para as pessoas com

alguma dificuldade em aceder aquela informação, mas devem ser usadas com

regras para não descaracterizar os bens culturais em questão.

27https://www.dn.pt/lusa/interior/novos-tipos-de-mobilidade-atraem-visitantes-ao-museu-da-
electricidade-em-lisboa-9079114.html
28http://museubiodiversidade.uevora.pt
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 3.1 Modelos acessíveis no mundo

Esta seção do nosso trabalho apresenta modelos/ atitudes positivas para

a promoção da acessibilidade encontradas em museus,  monumentos,  sítios

arqueológicos,  patrimônios e outros locais de visitação em diferentes países.

Todos estes locais foram visitados pela mestranda no decorrer desta pesquisa.

Afinal,  conhecer  é  uma  forma  de  compreender  grande  parte  das  nossas

dúvidas, e uma maneira de adquirir  novas ferramentas para tentar melhorar

nossas atitudes.

3.1.1 Dos Sottolaiolo - Itália

O sítio  de  arte  rupestre  “Dos  Sottolaiolo”  está  localizado  na  Riserva

Regionale Incisioni Rupestri  de Ceto, Cimbergo e Paspardo  -  Itália, que faz

parte  do  conjunto  de  sítios  de  arte  rupestre  da  Valcamônica  que  são

classificados como patrimônio da humanidade pela UNESCO desde 1979.

Este  é  um  exemplo  inovador  para  a  acessibilidade,  pois  ainda  são

poucos os sítios de arte rupestre no mundo que possuem adaptações para

receber pessoas com deficiência.

A                                                               B
Fig .47. A - Entrada acessível com cadeiras de rodas do atual do sitio de Dos Sottolaiolo,

em Paspardo, Valcamonica, Itália B – O inicio do percurso sensorial com o corrimão
(Fotos T. Jaffe).

Este  sítio  passou  por  duas  intervenções  para  facilitar  a  sua

acessibilidade. A primeira intervenção foi feita pensando em receber pessoas

com deficiência visual, tendo sido colocada, dentro do sítio arqueológico, uma

uma estrutura linear de blocos de granito de aproximadamente 5 centímetros e

80 metros de extensão, no caminho de acesso às rochas com gravuras foram

então colocadas placas de metal perto das rochas com as informações, em

inglês, italiano e braille, sobre as figuras presentes nas respectivas superfícies,
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acompanhavam  as  descrição  nas  placas  figuras  feitas  em  alto-relevo  de

algumas  das  representações  de  guerreiros  da  idade  do  Ferro  (Jaffe  et  al,

2014). Em 2017, e tendo em mente alguma criticas que tinham sido feitas, foi

realizada uma nova intervenção contando especificamente esta vez com  ajuda

de  especialistas  na  área  das  acessibilidades.  Foi  então  decidido  melhor  a

acessibilidade  em  primeiro  lugar  a  nível  do  terreno  e  criado  um  percurso

sensorial. 

Fig. 48. A - Um dos painéis em 3 línguas – inglês, italiano e Braille. B - Exemplo de Mesa
explicativa (Fotos T. Jaffe).

 Na  entrada  do  sítio  foi  construída  uma  estrutura  coberta  onde  se

encontram painéis informativos que estão em inglês, italiano e braille, nestes

painéis  encontra-se  o  QRcode para  baixar  o  audioguia  de  visitação.  Foi

colocado também um decalque parcial da rocha nº 4 feito em látex para ser

tocado pelos visitantes com problemas de visão, infelizmente a sua concepção

não foi das melhores e por ser de material mole não tem o resultado esperado. 

A passarela da entrada do sítio foi  ampliada,  podendo agora receber

visitantes em cadeiras de rodas e com mobilidade reduzida; a estrutura linear

existente na versão anterior manteve-se e nela foi acrescentado um corrimão

para  servir  de  linha  guia  de  apoio  ao percurso,  neste  corrimão  utentes  da

Cooperativa  Il  Cardo fizeram desenhos  para  serem tocados;  e  no  final  do

corrimão há uma campainha que reproduz o som do bater na pedra (Milzani,

2018: 14).

Embora  tenham  sido  feitas  todas  estas  adaptações  para  receber

visitantes com deficiência, este sítio não possui acessibilidade a 100%, a visita

deve ser  feita  com acompanhamento,  pois  o terreno possui  locais  de difícil
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acesso e com riscos de segurança devido a natureza do seu terreno. As mais

valias para os visitantes são a possibilidade de realizar este percurso sensorial,

contemplando a natureza (bosque de castanheiro) aliada à uma fantástica vista

panorâmica

3.1.2 Massi di Cemmo – Itália

Recentemente foi possível realizar também noutro  sítio arqueológico com

arte rupestre outro modelo de acessibilidade. O Parco Archeologico Nazionale

dei Massi di Cemmo está localizado igualmente na Valcamónica desta vez nas

proximidade da aldeia de Capo di Ponte. Possui uma estrutura para visitação

que é considerada 100% acessível  para pessoas com mobilidade reduzida,

devido ao seu percurso todo plano e com rampas nas zonas onde o terreno é

acidentado. As placas informativas do percurso são em vertical e estão escritas

em  italiano  e  inglês,  sendo  uma  mais  valia  para  o  visitantes  estrangeiros

embora  talvez  demasiado  altas  para  crianças  e  pessoas  de  estatura  mais

baixa. Possui parque de estacionamento para pessoas com deficiência próximo

ao início do percurso (Milzani, 2018: 10).

Fig. 49. A - O percurso 100% acessível para cadeirantes nos “Massi di Cemmo”. B – Ponte e
caminho acessível a todos (Fotos T. Jaffe). 

A visita a este sítio  pode ser feita,  portanto,  por  pessoas de todas as

faixas  etárias,  e  o  percurso  é  muito  simples  e  breve.  Não  tem,  porém,

intervenções específicas para pessoas com visibilidade reduzida e infelizmente

não foram feitos outros recursos tendo em mente, por exemplo, as pessoas

com deficiência auditiva. Em ambos locais faltam casas de banho para todos
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os visitantes. Embora sejam tentativas de promover a acessibilidade, são raras,

especialmente em sítios ao ar livre e do tipo arqueológico. Tanto o caso de Dos

Sottolaiolo  como  o  do  Massi  di  Cemmo  estão  ainda  longe  de  serem

considerados  acessíveis,  no  entanto,  com  pequenas  alterações  isso  seria

perfeitamente possível.

3.1.3 Parque Nacional Serra da Capivara - Brasil

Sempre no caso de sítios arqueológicos de arte rupestre adaptados para

a visitação de pessoas com deficiência, apresentamos o exemplo do Parque

Nacional  Serra  da  Capivara,  Piauí  –  Brasil,  que  é  um dos  Patrimônios  da

Humanidade  pela  UNESCO  desde  1991.  Este  Parque  possui  16  sítios

acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes nos circuitos

do Baixão da Pedra Furada, Jurubeba, e Baixão do Perna, a Toca do Sítio do

Meio, a Casa do Alexandre e o Miradouro do Baixão das Andorinhas e incluindo

o famoso Boqueirão da Pedra Furada (Jaffe et al, 2014).

Fig. 50. A & B - Acesso a sítios com pinturas rupestre na Serra da Capivara (Foto MSA).
 

As  adaptações foram feitas  com a colocação de passeios,  rampas e

corrimãos, facilitando a aproximação do público ao patrimônio. Infelizmente as

iniciativas  de  acessibilidade  se  restringem  a  estes  sítios  arqueológicos,  os

equipamentos públicos, restaurantes, hotéis e pousadas das cidades próximas

ao parque não estão preparados para receber turistas com deficiência.
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 3.2 Modelos acessíveis em Portugal

Em Portugal podemos citar muitos exemplos de modelos acessíveis que

foram aplicados em museus, patrimônios e outros locais de interesse público,

que  foram  projetados  ou  adaptados  pensando  nas  pessoas  e  nas  suas

diversas formas de interagir com o meio.

Dentre as iniciativas mais relevantes no país, dois museus tem destaque

no que se refere à qualidade das suas acessibilidades: Museu Nacional  do

Azulejo (MNAz) e o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB).

3.2.1 Museu Nacional do Azulejo

O  Museu  Nacional  do  Azulejo,  além  de  dar  formação  na  área  da

cerâmica  de  revestimento,  desenvolve  muitas  ações  educativas  visando

promover a fruição do patrimônio cultural português.

A sua acessibilidade arquitetônica do MNAz é considerada adequada

para  acolher  visitantes  com  deficiência  auditiva,  visual  e  motora,  além  de

pessoas com outras necessidades específicas. Possui rampas que permitem o

visitante desfrutar os vários espaços abertos ao público (restaurante, exposição

e igreja).

A

 B

 C

Fig. 51. A - O Museu do Azulejo em Lisboa. B-C - Uma das reproduções disponíveis para cegos
(Fotos MNAZ).

O MNAz também possui uma boa acessibilidade ao nível da informação,
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com o  auxílio  de  guias  multimédia  para  visitantes  com deficiência  visual  e

auditiva, que podem fazer uma visita autônoma pelo museu. Os visitantes com

deficiência  auditiva  podem  usufruir  de  video-guias  em  língua  gestual

portuguesa  e  sistema  de  signos  internacional  e  podem  ainda  baixar

gratuitamente uma App para smartphones e tablets. Os visitantes estrangeiros

podem ter acesso à informação do museu com audioguias em português e

inglês.  O  museu  ainda  possui  17  réplicas  em relevo  com legendagem em

Braille para os visitantes com deficiência visual.

3.2.2 Museu da Comunidade Concelhia da Batalha

 O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB) assume o lema

de  “Museu  de  Todos”,  e  é  certo  que  as  suas  iniciativas  lhe  renderam

reconhecimento  a  nível  regional,  nacional  e  internacional,  com  o  título  do

“Melhor Museu Português de 2012” atribuído pela APOM; o “Prêmio Kenneth

Hudson” do Fórum Europeu dos Museus; o “Troféu Valorização Territorial” - XIV

Gala  Região  de  Leiria;  "Mérito  Regional"  -  IV  Gala  da  Inclusão;  mais

recentemente,  o  “Prêmio  Acesso  Cultura”  e  a  Menção  Honrosa  do  Prémio

“Concelho mais acessível”  do  Instituto  Nacional  para a Reabilitação e mais

recente uma menção honrosa no VIII do Prêmio Ibero-Americano de Educação

e Museus (2017) organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

 
 

Fig. 52. A - A entrada do MCCB. B - Placa em Português e Braille. (Fotos T. Jaffe)

As  soluções  para  acessibilidade  neste  museu  vão  além  de  apenas

melhorar  a  mobilidade  dos  visitantes.  A  sinalização  adequada,  uma  boa
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comunicação  e  a  interação  são  muito  valorizadas  e  seus  recursos  de

acessibilidade são pensados para todos.

As  pessoas  com baixa  mobilidade  podem contar  com estacionamento

reservado  à  frente  do  Museu,  rebaixamento  de  ressaltos  e  barreiras

arquitetônicas, mobiliário ergonómico e com alturas adaptadas a cadeiras de

rodas, elevador, zonas de descanso - bancos fixos e móveis, e WC adaptado.

Pessoas com baixa visão podem contar com a iluminação direcionada,

postos  multimédia  com  funções  de  ampliação  e  alto-contraste,  material

impresso em formato  ampliado,  filmes com legendas em formato  ampliado,

experiências táteis (réplicas, maquetas, objetos para tocar), e audioguia com

audiodescrição (em português).

Para as pessoas cegas existem trilhos /  marcas de direcionamento no

chão,  sinalética  em  Braille,  posto  multimídia  com  leitor  de  ecrã,  materiais

impressos  a  Braille  e  alto-relevo,  experiências  táteis  (réplicas,  maquetas,

objetos para tocar), audioguia com audiodescrição (em português), e espaço

para cão-guia.

 B

A C

Fig. 53. A - Exemplo de placa com o sinal para ligar a audio-guia. B - Uma das galeria do
MCCB (Fotos T. Jaffe). C - A possibilidade de ter tradução em língua gestual para os visitantes

surdos (Foto Fernanda Azago).

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 95



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

As pessoas surdas podem fazer a sua visita com videoguia em Língua

Gestual Portuguesa, videoguia textual, textos impressos em escrita fácil, contar

com o espaço de cão para surdos, e filmes legendados.

Pessoas com deficiência intelectual podem contar com o apoio de textos

em  escrita  fácil,  textos  com  apoio  pictográfico,  jogos  e  atividades  de

exploração,  experiências  táteis  (réplicas,  maquetas,  objetos  para  tocar),  e

visitas guiadas.

As crianças também são contempladas com textos elaborados para a sua

faixa  etária,  jogos  e  atividades  de  exploração,  experiências  táteis  (réplicas,

maquetas, objetos para tocar).

Por  fim,  os  estrangeiros  também são  lembrados  neste  museu,  onde

existe material em inglês, castelhano e francês para uma melhor inclusão de

pessoas que não falam o português.

Mas as iniciativas para a acessibilidade não se restringem apenas a

estes dois museus, felizmente outros museus portugueses já possuem os seus

projetos para a promoção da acessibilidade, e a rede museística portuguesa

anda a debater com frequência esta temática nas suas reuniões e congressos.

E esta secção do nosso trabalho também não ficará restrita apenas às

iniciativas nos museus, vamos falar de outros locais de interesse público que

receberam atenção para a questão das acessibilidades.

A 

 B

Fig. 54. A - Exemplo de copia de craneo que podem ser tocadas pelos visitantes. B – O modelo
de uma maquete do Mosteiro da Batalha que pode ser tocada (Foto T. Jaffe) 

Durante o “IV Congresso Internacional  Educação e Acessibilidade em
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Museus  e  Património”  (2017),  com  o  lema  “Formação  para  a  inclusão:  A

acessibilidade universal é exequível?” que aconteceu no Museu dos Coches

em  Lisboa,  tivemos  a  oportunidade  de  fazer  uma  visita  de  campo  ao

“Ecoparque  Sensorial  Pia  do  Urso”,  ao  Mosteiro  da  Batalha  e  Museu  da

Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB).

3.2.3 Ecoparque Sensorial da Pia do Urso

O “Ecoparque Sensorial da Pia do Urso” é um parque ecológico temático

que recebe este nome devido as formações rochosas, as chamadas “pias”, que

antigamente  serviam  para  os  ursos  e  outros  animais  beberem  água.  Nele

existe uma aldeia que foi recuperada e hoje recebe turistas.

O parque possui um percurso pedestre sensorial para invisuais, onde o

visitante  pode  ter  ao  seu  dispor  informações  em  Braille  nas  placas  de

sinalização (Fig. 55) e em placas com informações gerais sobre o parque, além

de mapas em alto-relevo.

Fig. 55. Painel explicativo em português e em Braille com desenhos em relevo  (Foto T. Jaffe).

No decorrer do percurso sensorial o visitante tem acesso aos elementos

da  natureza  presentes  naquele  lugar  que  ajudam  a  estimular  os  sentidos,

principalmente  o  tato  e  o  olfato,  dando  uma  perspectiva  ampliada,

principalmente para as crianças, através dos brinquedos que são distribuídos
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em 6 estações pedagógicas: 

Planetário, Água, Jurássica, Abstrata, Lúdica e Musical. 

A l  B

Fig. 56. A - O piso para sensorial para cegos “Ecoparque Sensorial da Pia do Urso”. B - A
estação pedagógica musical com sinalização em Português e Braille (Foto T. Jaffe). 

A iniciativa do “Parque Sensorial da Pia do Urso” mostra-nos que com

poucos investimentos financeiros e com materiais encontrados facilmente na

natureza, como é o caso da madeira, podemos adaptar a nossa realidade para

transformar o mundo num lugar mais inclusivo.

 

3.2.4 Mosteiro da Batalha

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória29 ou Mosteiro da Batalha é um

mosteiro dominicano que foi  mandado ser construídos pelo rei D. Joao I de

Portugal  em  agradecimento  a  Virgem  Maria  pela  vitória  na  Batalha  de

Aljubarrota contra os castelhanos. Ele é classificado como monumento nacional

desde 1910.  Hoje também é considerado um bom exemplo de boas práticas

para  a  promoção  da  acessibilidade  cultural  em  Portugal,  e  durante  o  “IV

Congresso Internacional Educação e Acessibilidade em Museus e Património”

29https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Batalha
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(2017)  recebeu  congressistas  de  vários  países  que  estudam  sobre

acessibilidade a museus e/ou patrimónios.

A  B

Fig. 57. A - Visita as Capelas Imperfeitas no Mosteiro da Batalha por ocasião do IV Congresso
Acessibilidade em Museus e Patrimónios no ano de 2017. B - Guia de visitação ao Mosteiro da

Batalha impresso em alto relevo para os visitantes cegos (Fotos T. Jaffe).

O Mosteiro da Batalha é um exemplo quando fala-se de acessibilidade

para os seus visitantes. Neste local temos à disposição material explicativo em

duas línguas, também há material explicativo em braille e com figuras em alto-

relevo (Fig. 57-B), além de demonstrarem preocupação com as pessoas com

incapacidade  intelectual  através  do  desenvolvimento  de  material  com  uma

linguagem mais simples, e também com apoio de pictogramas para auxiliar

este público.
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 4 Metodologia
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 4.1 Apresentação da metodologia 

"O dia que você acreditar ter atingido todo o seu potencial

é o dia que não aconteceu.

Por que você ainda tem o hoje.”

Nick Vujicic (1982)

Quando demos início à este trabalho partimos para realização de uma

extensa pesquisa bibliográfica que nos permitiu delimitar a nossa questão de

estudo  e  lapidar  as  idéias  acerca  da  temática  das  acessibilidades.  Pois  a

pesquisa bibliográfica segundo Lakatos & Marconi:

“...permite compreender que, se de um lado a resolução de

um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto

a  pesquisa  de  laboratório  quanto  a  de  campo

(documentação  direta)  exigem,  como  premissa,  o

levantamento  do  estudo  da  questão  que  se  propõe  a

analisar  e  solucionar.  A  pesquisa  bibliográfica  pode,

portanto, ser considerada também como o primeiro passo

de toda pesquisa científica.”

(Lakatos & Marconi, 2001: 106-107)

Após  a  nossa  pesquisa  bibliográfica  escolhemos  fazer  uma  pesquisa

descritiva, pelo fato de descrevermos critérios pré-estabelecidos nos nossos

locais escolhidos para estudo. A nossa pesquisa também pode ser considerada

transversal por acontecer de forma pontual em cada local a ser investigado, e

mista por realizar pesquisa quantitativa e qualitativa dos dados.

Este trabalho teve uma fase de pesquisa de campo para a observação

dos espaços escolhidos; uma fase para a coleta de informações através de

entrevistas  aos  gestores  e  preenchimento  de  inquérito  por  visitantes  dos

museus; e por fim, uma fase para o tratamento dos dados colhidos através de

observação dos museus e das entrevistas.

A presente investigação iniciou-se com esta pergunta de partida: “Os

museus  de  Vila  Real,  nomeadamente,  Museu  da  Vila  Velha,  Museu  de
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Arqueologia e Numismática, e Museu do Som e da Imagem, são acessíveis

para todos os públicos, inclusive às pessoas com necessidade específica?”

Para responder esta questão de partida, trabalhamos de acordo com os

nossos objetivos específicos, que foram os seguintes:

1)  Perceber  como  se  dá  o  acesso  aos  espaços  museológicos

investigados, percurso e acesso local;

2) Descrever a acessibilidade arquitetônica e comunicacional dos espaços

internos e externos dos museus, e os recursos de acessibilidades dos meios de

divulgação oficiais (sítios web e panfletos informativos);

3) Investigar se existem ações voltadas para a inclusão de pessoas com

necessidades específicas nesses museus e descrevê-las;

4) Observar se existem tecnologias da informação e comunicação (TIC) e

de  tecnologias  de  apoio  para  pessoas  com  necessidades  especiais  nos

museus, e inventariar as que houverem;

5)  Construir  um  plano  global  de  acessibilidade  para  os  espaços

museológicos investigados.

Com a obtenção de resultados suficientes, realizamos uma análise SWOT

para nos ajudar a visualizar os pontos fortes e fracos das acessibilidades nos

espaços museológicos escolhidos (Sammut-Bonnici & Galea, 2015).

Fig. 59. Esquema exemplificativo de uma analise SWOT (adaptado de The Balance)

A  análise  SWOT  é  muito  usada  para  uma  análise  estratégica  de

empresas, instituições ou entidades, através da recolha de dados importantes

caracterizando  o  ambiente  interno  (forças  e  fraquezas)  e  ambiente  externo

(oportunidades e ameaças) para a elaboração de uma posição estratégica do
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ambiente em questão .

Com  este  estudo  realizamos  um  levantamento  da  acessibilidade  nos

museus  investigados,  e  após  esta  etapa  concluída,  obtivemos  dados

suficientes  que  nos  permitiu  apresentar  um panorama das  acessibilidade  a

estes espaços museológicos.

4.1.1 Instrumentos e Procedimentos

Os instrumentos  para  coleta  de  dados  foram constituídos  por  grelha

diagnóstico de acessibilidade em museus, palácios e monumentos  elaborada

pela  DGPC  (2018), que  foi  preenchida  pela  pesquisadora;  entrevistas  que

foram  realizadas  aos  gestores  dos  museus;  e  um  inquérito  através  de

questionário aplicado aos visitantes dos museus participantes da pesquisa.

Fig. 60. Diagnóstico de acessibilidade em museus (Adaptado da Handtalk).

As acessibilidades nesses museus pôde ser verificada com o uso desses

instrumentos de coleta de dados, que deram-nos informações sobre as ações

voltadas  para  a  inclusão  de  pessoas  com  necessidades  específicas,

impressões sobre o acolhimento no museu por parte dos visitantes, acesso ao

espaço interno e externo do museu, acessibilidade à informação do museu e

sua exposição,  acesso à  área de exposição e acervos,  assim como outras
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dependências. 

E por fim, a presença ou não de recursos de acessibilidade nos sítios

webs dessas instituições. As acessibilidades destes espaços foram analisadas

seguindo as normas técnicas contidas no Decreto-Lei 163/2006.

Com auxílio do  “Guião – Ficha dos Museus” fez-se uma descrição de

cada um dos espaços museológicos pela pesquisadora com o conteúdo que foi

levantado através da observação in  loco  e com informações adquiridas por

pesquisa.  O  guião  explora  informações  como:  a  sua  criação  e  história  do

museu; sobre como é feito o acesso ao museu na parte externa e interna; as

exposições permanentes e temporárias; o trabalho do serviço educativo; enfim,

uma observação ampla das várias formas de acessibilidade que existem e que

um museu pode proporcionar ao seu público.

Aos  gestores  dos  museus  foram  feitas  entrevistas  semi-estruturadas

com questões sobre “a preparação dos museus para receber pessoas com

necessidades específicas”,  “a  existência  de ações educativas  voltadas para

pessoas com necessidades específicas nos museus”, “se costumam receber

pessoas  com  necessidades  específicas”,  “se  possuem  a  informação

quantificada dos visitantes com estes tipos de necessidades”, e “uma opinião

sobre a importância de melhorar a acessibilidade aos museus”.

Aos  visitantes  foram  feitos  inquéritos  através  de  questionários  que

abordaram assuntos como “o acolhimento nos museus”,  “a clareza e forma

como  foram  transmitidas  as  informações  sobre  o  museu”,  “o  acesso  à

exposição e acervo do museu”, “o acesso aos equipamentos do museu”, “a sua

impressão geral sobre a acessibilidade dos museus”.

4.1.2 Hipóteses

 Existem poucas ações para a promoção da fruição cultural em Portugal

para pessoas com necessidades específicas.

 Quando existem ações  para  inclusão  de  pessoas  com necessidades

específicas  em Museus,  estas  são  mais  voltadas  para  pessoas  com

mobilidade reduzida e não contemplam outros tipos de barreiras que

podem ser encontradas, como as barreiras comunicacionais.
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 5 Estudo de Caso

Fig. 61. Brasão do município de Vila Real.
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 5.1 Caracterização da área de estudo

“Um povo sem o conhecimento da sua história,

origem e cultura, é como uma árvore sem raízes.”

Marcus Garvey (1887-1940)

O  nosso  estudo  de  caso  foi  realizado  com  três  museus  que  estão

localizados na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, no norte de Portugal, na

sede do distrito de Vila Real (Fig. 62), uma zona que, graças à proximidade

com a “Zona Demarcada do Douro”30 e, em espacial, depois da classificação

como patrimônio Mundial da UNESCO em 2001 nos critérios: (iii) (iv) (v)31 tem

visto um aumentos de visitantes sendo muitos deles estrangeiros e de uma

certa idade. 

Os Museus estudados são : 

• Museu da Vila Velha

• Museu de Arqueologia e Numismática

• Museu do Som e da Imagem

todos pertencentes à rede de museus do município de Vila Real.

A  B 

Fig. 62. A - localização da cidade de Vila Real, em Portugal. B - a localização de Vila Real no

30http://www.museudodouro.pt/regiao-demarcada-do-douro
31https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-
criatividade/patrimonio-mundial-em-portugal/alto-douro-vinhateiro
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distrito.

Fig. 63. Mapa com a localização do Museu da Vila Velha, Museu de Arqueologia e Numismática
de Vila Real e Museu do Som e da Imagem no interior do edifício do Teatro Municipal (Google

Maps, 2018).

A nossa  observação  foi  feita  pensando  na  receptividade  de  públicos

variados:  pessoas  com  deficiências  motoras  e  sensoriais,  pessoas  com

incapacidade intelectual, pessoas de baixa estatura, pessoas de estatura muito

alta, pessoas obesas, idosos, crianças, enfim, as mais diversas circunstâncias

que  gerassem  a  necessidade  de  atendimento  especial  nos  espaços

museológicos foram levadas em consideração.

Para avaliar a acessibilidade destes museus realizamos diversas visitas

de  observação  dos  seus  espaços  tanto  internamento  e  como  nas  areas

externas. 

Essa diversas visitas foram realizadas em diversas ocasiões durante o

ano, na companhia de outros visitadores, incluindo alunos das escolas da zona

e visitantes estrangeiros 

Foram também feitas  visitas  “virtuais”  às  homepages  ou sites  web de

todos eles. 

Nessas idas ao Museus obtivemos dados para preenchimento de uma

grelha de avaliação do diagnóstico dos museus elaborada pela DGPC32. Mas

decidimos  por  não  apresentar  esta  ficha  preenchida  como  resultado  neste

trabalho, pelo fato dela passar por constantes modificações nas suas versões
32http://www.mouseion.pt/2017/03/diagnostico-aos-sistemas-informacao/
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que foram disponibilizadas por  parte da DGPC. Utilizamos a grelha apenas

como auxiliar no diagnóstico das acessibilidade nos museus. Para completar o

nosso estudo realizamos observação dos espaços museológicos, entrevistas

com  os  gestores  dos  museus  e  inquéritos  através  de  questionários  com

visitantes dos museus.

5.1.1 O Museu de Arqueologia e Numismática

O “Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real”  (MANVR)33 está

localizado na Avenida 1o de maio, na município de Vila Real. Este museu conta

com duas exposições permanentes, uma dedicada à numismática (inaugurada

oficialmente em 1999) e outra à arqueologia (inaugurada em 2005) e abriu as

portas em 1997. 

A  maior  parte  dos  objetos  expostos  neste  museu  foram  recolhidos

durante trinta anos pelo “arqueólogo” amador Padre João Parente nos distritos

de Vila Real e Bragança. Outros objetos foram adquiridos pelo município de

Vila Real, por seu intermédio, sendo então temporariamente depositados ou

doados ao Museu.

A   B

Fig. 64. A - A foto da fachada voltada para o rio do Museu no site da DGPC. B - Esquina com
fachada da entrada traseira (Foto AllaboutPortugal).

O (MANVR) é, segundo as palavras de apresentação no site on-line: 

“um museu de carácter regional,  uma vez que esse é o

âmbito  do  acervo  que  o  compõe.  Como  objectivo

primordial, o Museu não pode deixar de ser um ponto de

partida de conhecimento e interpretação da região em que

se insere, região essa muito rica em vestígios patrimoniais

e com uma já longa tradição no domínio da investigação

33http://www.cm-vilareal.pt/museu/index.php
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arqueológica.  Partiu-se  do  princípio,  aquando  da

concepção  do  projecto  museológico,  que  há  todo  um

manancial de sítios, de informação com eles relacionada e

de espólio que impõe proteger, valorizar, contextualizar e

divulgar,  para  que  a  população  possa  olhar  para  o  seu

património  como  uma  mais-valia  e  como  factor  de

reconhecimento  de  uma  identidade  própria.  Definiu-se

ainda  que  a  actuação  do  museu  teria  como  objectivos

principais  a  extensão  cultural  (através  da  promoção  de

actividades  de  divulgação  e  fruição  cultural,  dirigidas  a

todos os públicos mas especialmente para o das escolas),

a inventariação e o acervo do património a si confiado e o

apoio  à  investigação,  facultando  o  acesso  às  suas

colecções  para  estudo,  desde  que  asseguradas  as

condições de segurança para o espólio” 

(na apresentação) 34

A exposição de arqueologia está organizada cronologicamente tentando

aproveitar os espaços disponíveis no prédio.

• Sala 1 é dedicada ao Megalitismo; 

• Sala 2 à transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro; 

• Sala 3 ilustra a ocupação do território trasmontano na Idade do Ferro; 

• Sala 4 (segundo andar) com o acervo correspondente ao domínio do

território pelo Império Romano.

As peças expostas são representativas das épocas que correspondem,

sendo  que  podemos  encontrar  neste  acervo,  machados  de  pedra  polida,

estátuas,  vasos,  entre  outros.  Além da existência  de maquetes,  fotografias,

mapas cartográficos, que nos ajudam a compreender melhor o contexto dos

objetos.

A  coleção  de  numismática,  legado  Pe  Parente,  possui  um  acervo

imponente  de  35.000  moedas  provenientes  na  sua  maioria  da  região

transmontana, estando 5.000 presentes na exposição permanente do museu. A

cronologia dessas moedas vai do séc. V a.C. até o séc. VIII d.C., a maioria

34http://museu.cm-vilareal.pt/index.php/o-museu
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delas pertencentes a época do Império  Romano. Já o espólio  arqueológico

inclui alguns dos objetos e peças descobertos pelo Padre Brenha e Rodrigues

nas  Antas  da  zona  da  Serra  do  Alvão,  entre  os  quais  uma  das  famosas

plaquetes com o “alfabeto” dito do Alvão, a estela menir encontrada por David

Cowel, em Vilarinho da Samardã, a “Pedra Formosa” de Ribalonga, o “torques”

de Rendufe (Valpaços) e a ara dedicada ao deus Reve Marandicui (a serra do

Marão) entre outros. 

Fig. 65. Uma das salas da coleção de numismática (Foto T. Jaffe).

Fig. 66. Uma das salas dedicada à Arqueologia (Foto T. Jaffe).
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Além das salas de exposições permanentes,  este museu possui  uma

sala de exposições temporárias, onde com frequência são realizados eventos

relacionados com seu espólio, com a história e com personalidades locais.

É o único museu em Vila  Real  que faz parte  da Rede Portuguesa de

Museus conforme a lei-quadro dos museus portugueses.

Os serviços educativos deste museu,  assim como os da maioria dos

museus, tem as escolas como o seu principal público, mas também realizam

atividades pensando no âmbito da educação não formal para um público mais

alargado.

Fig. 67. Outra das áreas dedicada aos achados arqueológicos do megalitismo do Distrito
de Vila Real (Foto T. Jaffe).

Discentes,  docentes,  famílias,  grupos  de  crianças  ou  jovens,

pertencentes a grupos ou associações de ocupação de tempos livres, adultos,

considerados  individualmente  ou  em  grupos,  idosos;  pessoas  com  alguma

incapacidade física ou psíquica, pessoas com problemáticas sociais especiais,

como  marginalidade,  toxicodependência,  delinquência,  doentes  crônicos;

investigadores e especialistas, também são incluídos nos planos dos serviços

educativos deste museu.
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A B 

Fig. 68. A - Visão do andar superior do Museu. B - Detalhe da Exposição (Fotos T. Jaffe).

As  atividades  educativas  são  desenvolvidas  em  conjunto  com  os

professores de diversas disciplinas e membros de associações, as atividades

vão  desde  oficinas,  apresentações,  visitas  guiadas  ao  museu,  até  visitas

guiadas ao centro histórico de Vila Real.

A

  B

     C

Fig. 69. A - Uma das entradas do Museu. B - O logotipo do Museu. C - Detalhe da exposição de
moedas romanas (Fotos T. Jaffe).
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O Museu de Arqueologia e Numismática tem um serviço que busca a

divulgação patrimonial para todos, visto que a sua entrada é gratuita, e está

aberto todos os dias das 9:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00. Os visitantes

podem  ter  acesso  às  exposições  permanentes,  exposições  temporárias,

serviço educativo, auditório, centro documental e loja cultural.

É  de  salientar  que  o  Museu  está  instalado  num  elegante  edifício

setecentista conhecido como “Casa do Caminho de Baixo” mandada construir

pelo  Dr.  Manuel  da  Assunção  Rocha  e  que  esteve  durante  algum  tempo

abandonado. Em 1982 a casa é comprada pela Câmara que em deliberação de

31 de Janeiro de 1995 aprova o projecto de reconstrução para instalação do

“Museu de Arqueologia e Numismática” também vulgarmente conhecido como

“Museu de Vila Real”.

5.1.2 O Museu da Vila Velha

O Museu da Vila Velha está localizado na Rua de Trás-os-Muros, no

município de Vila Real. O edifício do Museu, foi inaugurado em 2008, possui

uma arquitetura moderna projetada pelo arquiteto vilarealense António Belém

Lima. O projecto ganhou, na segunda edição, o "Prémio de Arquitectura do

Douro" (2008), promovido pela Estrutura de Missão do Douro e pela Comissão

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Fig. 70. A fachada do Museu da Vila Velha (Foto CMVR). 
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Este museu nasceu como “Centro de Interpretação”  na sequência das

campanhas  arqueológicas  realizada  na  zona  nas  ultimas  décadas

correspondendo a uma zona de ocupação humana bastante antiga da cidade

de Vila Real. 

 

A exposição permanente intitula-se “Vila  Velha -  Novas Memórias”35,  e

contém informações históricas sobre a ocupação território da Vila Velha, que é

conhecido pela população de Vila Real como o local onde nasceu a “Bila”. Esta

exposição contém algumas das peças que foram encontradas nas escavações

arqueológicas assim como de diversas outras proveniências.

O museu possui seu espaço organizado em dois pisos, no piso superior

encontramos a recepção, as salas de exposição permanente, o auditório e a

biblioteca-multimédia,  no  piso  inferior  há  uma  área  dedicada  a  exposições

temporárias que podem ter temáticas diversas, e a zona do laboratório, que é

visitável apenas no âmbito das atividades educativas.

Fig. 71. Um dos lados do edifício do Museu da Vila Velha (Foto T. Jaffe).

A visita à exposição “Vila Velha - Novas Memórias” tem início no Átrio do

Museu e segue até a sala de exposição permanente. O museu possui uma

janela que permite aos visitantes a visualização do cemitério de S. Dinis e parte

da Vila Velha.

35http://mvv.cm-vilareal.pt/index.php/o-museu
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A  B C

Fig. 72. A - Entrada do Museu. B - escadas de acesso. C - Seta direcional para o acesso por
elevador (Fotos T. Jaffe).

A visita a este museu pretende evocar o processo de fundação de Vila

Real e as transformações que ocorreram no antigo território de Panóias. Uma

das peças de destaque é a imagem de Nossa Senhora do Desterro esculpida

em granito, supostamente do século XV (Fig. 73-A).

A 

 B

C 
Fig. 73. A - A imagem de Nossa Senhora do Desterro. B -  A entrada no segundo andar

do edifício. C – Detalhe da área expositiva (Fotos T. Jaffe).

A  exposição  apresenta  ainda  uma  serie  de  vestígios  e  artefatos

encontrados a quando das escavações incluindo um conjunto de instrumentos

líticos,  fragmentos  de  cerâmica  (Fig.  73-C;  74-B)  e  objetos  de  adorno  e
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prestígio, representativos de estatuto social ou de atividades como a fiação, a

tecelagem ou a moagem de cereais.

Existe  uma  programação  para  a  sala  de  exposições  que  inclui  a

apresentação de artistas da região mas também de outra proveniências como

por exemplo recentemente "De Uma Varanda Para o Mundo", pelos alunos da

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus (2018) e  “Sob a pele - água e

pontes", de Isabel Saraiva (2019). 

A 

 B
Fig. 74. A - Panorâmica da sala da arqueologia. B - Detalhe de alguns achados (Fotos T. Jaffe).

A investigação e divulgação do chamado barro ou olaria de Bisalhães,

inscrita  no Inventário  Nacional  do  Património  Cultural  Imaterial  (2014)  e

classificada (2016) como património imaterial pela UNESCO36 tem tido especial

destaque no Museu, nomeadamente na sua programação incluindo exposições

como a “Olaria de Bisalhães: rostos de barro preto" e a  “Olaria do Norte de

Portugal: uma panorâmica". Nesse âmbito o Serviço educativo organizou um

ateliê intitulado "Barro preto às cores" (2012) e a exposição "Barro preto em

mãos de mulher" (2014). 

Já o serviço educativo tem promovido diversas atividades destinadas em

especial para a crianças durante as férias escolares como, por exemplo, “Ovos

com pinta” (2018).

O auditório  é  frequentemente  usado para  palestras,  apresentações de

filmes e outras atividades organizadas por algumas associações locais como

por exemplo a Quercus de Vila Real.

O museu da Vila Velha funciona de segunda ao domingo no horário das

36 https://ich.unesco.org/en/USL/bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199
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9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, com entrada gratuita. 

A equipa e a direção deste museu é compartilhada com o “Museu de

Arqueologia e Numismática”.

5.1.3 O Museu do Som e da Imagem

O “Museu do Som e da Imagem” da cidade de Vila Real funciona numa

estrutura funcional poli-nuclear, ocupando áreas de 615 metros quadrados em

dois edifícios de interesse público, para além de um armazém exterior. 

No edifício do “Teatro Municipal” da cidade, em frente ao Shopping, na

Alameda de Grasse, está localizada a área de exposições, estúdio e depósitos,

enquanto,  na  Biblioteca Municipal  de  Vila  Real,  na  rua Madame Brouillard, 

encontram-se os gabinetes técnicos e arquivos.

É um dos museus integrantes da rede de museus do município de Vila

Real, e foi inaugurado no ano de 2008. 

Fig. 75. A apresentação do “Museu de Som e Imagem” no Blog (Blog museu-msi.blogspot).

O  seu  acervo  é  composto  por  fotografias  antigas,  equipamentos

fotográficos  e  audiovisuais  do  antigo  “Teatro  Avenida”,  da  qual  a  autarquia

tomou  posse  em  1999.  À  coleção  original  foram  acrescentadas  peças

adquiridas, doadas ou depositadas por diversas instituições e colecionadores

de Vila Real e de outras proveniências.

A zona  expositiva  possui  sete  salas  dedicadas  à  história  do  primeiro

“Teatro de Vila  Real”  (1846),  ao “Teatro Circo”  (1892),  ao “Teatro Alameda”

(1930), e à história da fotografia e do cinema em geral. Também possui uma

sala de exposições temporárias.
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O museu realiza ações educativas e possui arquivos audiovisuais, onde

desenvolvem  regularmente  iniciativas  no  âmbito  da  sua  programação

complementar,  como  a  edição  de  publicações,  exibição  de  cinema  e

acolhimento de projetos artísticos contemporâneos.37

A

B

 C

Fig. 76.  A - Um panorama de uma das salas de exposição. B - Painéis explicativos. C -  Um
dos objetos expostos (Foto MSA).

Fig. 77. Tabelas com a estatística das visitas ao Museu do Som e da Imagem, entre os anos de
2008-2016 (Blog MSI).

Os dados estatísticos deste museu, publicados no blog “Museu do Som

37http://museu-msi.blogspot.com/
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e da Imagem: o Museu”38 afirma que no ano de 2017 o Museu recebeu 14.259

visitantes, sendo o mês de junho o que teve mais gente (1.848), seguido do

mês de janeiro,  novembro,  setembro  e  agosto.  Neste  mesmo ano  também

realizaram cinco diferentes exposições temporárias e publicaram três títulos.

A   B 

Fig. 78. Exemplos da publicação “Cadernos do Museu”. A – Caderno nº 27 - "Festas de Santo
António pela objectiva de Aquiles de Almeida". B - Caderno nº 2 - "Carvalho Araújo: Memória

fotográfica" (Blog MSI).

Em 2018 o museu completou 10 anos, e até está data já realizou 81

exposições  temporárias,  recebeu  mais  de  166  mil  visitantes,  produziu  e

publicou 26 álbuns e cinco documentários cinematográficos. 

Entre as exposições realizadas contam-se “Carvalho Araújo:  Memória

fotográfica”; “Traços e riscos da Biodiversidade”; Festas de Santo António pela

objectiva  de  Aquiles  de  Almeida;  "Pobreza  e  assistência  social  no  Estado

Novo";  “Memórias  dos  Bombeiros  de  Salvação  Pública”;  Memórias  da  Foto

Brasil”,  "Querida  Maria:  Postais  da  Primeira  Grande  Guerra"  39O  MSI  tem

levado muitas das suas exposições preparadas para outros locais no âmbito do

programa “O Museu fora de portas”.

O  Serviço  Educativo  organiza  visitas  guiadas  para  escolas  e  outros

grupos. O SE tem igualmente concebido ações tendo em mente crianças, como

“A Cadeira do Barbeiro” - Ateliê de Estudo do Meio e Fotografia, que teve como

o público-alvo os Jardins de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico.  O Museu

está aberto todos os dias, das 14:00 às 24:00, com entrada gratuita. 

38 http://museu-msi.blogspot.com
39http://museu-msi.blogspot.com/search/label/EXPOSIÇÕES%20TEMPORÁRIAS
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 6 Resultados e discussão
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 6.1 A acessibilidade nos museus de Vila Real

“As raízes da educação são amargas, 

mas seus frutos são doces.” 

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.)

Com base nas diversas informações recolhidas e tendo em mente  o

diagnóstico das acessibilidades dos Museus da capital de Distrito de Vila Real,

fizemos  uma  ficha  para  cada  um  deles.  Para  além  disso  efetuamos  uma

análise,  através  de  entrevistas  –  ao  jeito  de  auto-avaliação  -  feita  com os

diretores  dos  equipamentos.  Realizamos ainda um inquérito  através de  um

questionário,  por  nós  elaborado,  que  foi  distribuído  a  diversos  tipos  de

visitantes dos três museus escolhidos; por fim também analisamos cada um

dos  espaços  museológicos  com  o  apoio  da  grelha  diagnóstico  de

acessibilidade  em  museus,  palácios  e  monumentos elaborada  pela  DGPC

(2018). 

A ficha,  por  nós  preparada  foi  elaborada  tendo  como  base  diversas

publicações como, por exemplo, aquela feita por Manuelina Duarte Cândido

(2010)  para  o “Museu da Imagem e do Som do Ceará”  ou para  o “Museu

Ângelo Rosa de Moura de Porangatu” (Cândido & Rosa, 2014). Incluímos ainda

constatações de carácter fisico e apresentamos uma descrição detalhada de

todos os  aspectos  que foram possíveis  de  serem observados nos espaços

externos e internos, usando como base os itens contidos no “Guião - Ficha dos

Museus” que tem para além de questões detalhes sobre as acessibilidades (em

anexo)

No caso da entrevista com os gestores dos museus, para direcionar as

perguntas, usamos o “Guião de entrevista para os gestores dos museus” (em

anexo). E, por fim, para os resultados obtidos através dos inquéritos feitos com

os visitantes dos nossos museus, tendo em mente a análise de sentimentos de

respostas,  achamos que seriam melhor   traduzidos  através dos chamados

“gráficos de nuvens” (em anexo).
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6.1.1 Ficha diagnóstico do Museu de Arqueologia e Numismática

I. Criação e história do museu:

O  Museu  de  Arqueologia  e  Numismático  (abreviado  MANVR)  conta,

como  já  dissemos,  com  duas  exposições  permanentes.  Uma  dedicada  à

numismática que foi  inaugurada em 1999 e a outra à arqueologia e que foi

inaugurada no ano de 2005.

A maior  parte  do  exposto  neste  museu  resulta  da  doação  de  uma

coleção privada, “construída” pelo Padre João Parente, um arqueólogo amador

que, encontrou, comprou durante mais de 30 anos, moedas e outros artefatos

arqueológicos, nos distritos de Vila Real e Bragança.

A  B 

C D
Fig. 80. O exterior do MANVR. A - Fachada virada para a Av. e o rio. B – Vista a partir da frente

do Museu. C - Avenida 1o de Maio. D - A fachada do Museu (Fotos T. Jaffe).

Assim  sendo  em  muitos  casos  falta  um  verdadeiro  contexto

arqueológico.  As  peças  colecionadas  foram  muitas  vezes   o  resultado  de

achados  casuais  ou  furtivos  feitos  por  populares.  Embora  sem  títulos

académicos e sem ter uma autorização oficial, o Pe. Parente acabou por, ao

comprar muitos desses artefactos, em especial as moedas, assim salva-los de

serem  derretidos,  vendidos  ou  “desaparecerem”  da  visão  do  público  em

coleções privada. Outros objetos em mostra foram  emprestados e/ou ali foram
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depositados  por  outras  entidades  assim  como  outros  foram  efectivamente

adquiridos pelo município de Vila Real, e ali estão igualmente depositados. O

Museu nunca teve um verdadeiro conselho científico.

II. Dependência institucional:

Este museu está a cargo do município de Vila Real de cujo orçamento

depende.

III. O acesso ao museu:

Para  se  chegar  a  este  museu  o  visitante  poderá  fazer  um percurso

pedestre, ir de veículo próprio ou através de autocarro, pois há uma parada de

autocarros mesmo em frente ao museu e circulam 3 linhas de autocarros. Há

uma passadeira próxima a parada de autocarros para que as pessoas possam

atravessar  para  o  lado  do  museu  (Fig.  81  A-B),  a  passadeira  está  bem

sinalizada e com iluminação direcionada para a passagem dos peões, os lancis

de passagem de peões (Fig. 81-D) estão rebaixados em toda a sua largura

podendo ser facilmente atravessado por cadeirantes.

A B

C D
Fig. 81. O exterior do MANVR. A - Av. 1o de Maio, o espaço reservado a um morador com

deficiências. B - A passadeira rebaixada . C - Panorama da Avenida 1o de Maio, no fundo o
Museu. D - A passadeira para pedestres mais próxima da entrada do Museu (Fotos T. Jaffe). 

Os passeios da Avenida 1o de Maio possuem largura média de 2,70m

(Fig.  81  A-B-C-D)  são  feitos  em  granito  tipo  “Iracema”,  sem  desníveis

significativos que impeçam o deslocamento de pessoas a pés ou em cadeiras
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de rodas, embora existam árvores, estas não impedem a passagem (Fig. 80 B-

C). As aberturas das grelhas do esgoto de águas pluviais excedem 2 cm.O

MANVR  não  possui  estacionamento  próprio,  mas  existem  27  vagas  de

estacionamento na Avenida 1o de Maio, sendo que uma delas está destinada a

um morador com deficiência, (Fig. 81 A-B-C ) esta vaga está sinalizada em

amarelo e branco, e também possui o símbolo internacional de acessibilidade e

o número da placa do morador. 

Ainda nesta mesma rua, do lado oposto às vagas de estacionamento, há

duas reentrâncias sinalizadas em amarelo destinadas à cargas e descargas

(Fig. 82 A-B). 

A B

C
 
D

Fig. 82. O exterior do MANVR. A - O espaço reservado a cargas e descargas. B - O mesmo. C-
A paragem de autocarro em frente da entrada do Museu. D - A paragem do Museu (Fotos T.

Jaffe).

IV. Edifício:

O Museu fica situado em um edifício antigo construído no séc. XVIII (Fig.

83-A) de que foi, portanto, adaptado para a ser um museu o que efectivamente

coloca  algumas  dificuldades  que  condicionaram  alguns  dos  aspetos  mais

importantes. 

Durante  a  restruturação  alguns  dos  aspetos  negativos  não  foram

assumidos e, portanto, permanecem, outros casos, por exemplo, os diversos

níveis tiveram de ser resolvido com a criação de numerosas escadas (Fig.83-
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B).

O edifício tem estilo de muitas das casas antigas possui paredes (largas) em

granito e tem muitas janelas (Fig. 83-C). Desenvolve-se em diversos planos

(andares/pisos) e níveis em relação as estradas (Av. e Rua) sendo necessária

a presença de como já dito, da realização de escadas de acesso (Fig. 83-B).

A 

B
   
C

Fig. 83. A - A  fachada do Museu na Av. 1º de Mario, junto ao rio. B - Lances de escadas em
primeiro plano de acesso para a rua superior e para a outra entrada, lance mas modesto de
acesso a entrada da 1º de Mario. C - Uma das janelas no interior do edifício, com bancos,

caraterísticas das casas do séc. XVIII-XIX (Fotos T. Jaffe).

V. Tipologia da coleção:

Transdisciplinar.

VI. Identificação do museu:

Em frente ao museu há uma placa com o nome do museu em letras de

metal e também um banner com o nome do museu, estas informações estão

com um tamanho de fonte que permite a visualização à distância embora divido

a cor (preta) podem se perder no enquadramento paisagístico. 

VII. Entrada:

O acesso à entrada do museu pela Av. 1º de Maio (Fig. 83-B e 84-A-B-C)

pode ser feito através de escadas (com uma altura considerável) ou de uma

rampa, nenhuma delas possui corrimão. 
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A

B  C
Fig. 84. A - As entradas para os dois níveis do Museu. B - A entrada na Av. 1º Maio. C - As

escadas de acesso à entrada da Rua do Rossio (Fotos T. Jaffe).

A porta de entrada, no rés-do-chão é feita em vidro, (Fig. 84-B) possui

duas partes que se abrem para o lado de dentro, os seus puxadores são feitos

em metal e tem altura de 70 cm, o vidro possui um adesivo com a seguinte

informação: “Free entrance/  Entrada gratuita”.  Nesta porta foi  colocada uma

rampa de acesso feita em metal (Fig. 84-B).

VIII. Espaços de acesso público:

Logo que entramos deparamo-nos com o balcão da recepção, o balcão

é muito alto, não tem dois níveis e, portanto, resulta incomodo para receber

pessoas com baixa estatura e pessoas em cadeiras de rodas. Há um livro de

reclamações e um livro de elogios. A recepção sempre tem um atendente para

prestar informações aos visitantes. 

Na recepção ficam expositores de produtos regionais e locais, como o

Barro de Bisalhães, artesanato em ferro, azeite e vinhos do Douro. 

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 130



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

A B

C

D 
Fig. 85. A - Banner com o nome do Museu (Foto PortoNorte). B - sala de exposições

temporárias por vezes usada como auditório (Foto MANVR). C - Uma das salas com acervo de
caracter arqueológico (Foto T. Jaffe). D - Um novo espaço expositivo dedicado à “História do

café” (Foto MANVR).

Há também um ponto venda de livros mas com poucos títulos, sendo a

maioria  já  com  alguns  anos,  existe  ainda  um  expositor  com  bolsos  para

panfletos informativos. 

Da  recepção  o  visitante  tem  acesso  ás  casas  de  banho  do  público

feminino e masculino, vale a pena chamar à atenção, não existem casas de

banho (mesmo para ambos os sexos) adaptadas a pessoas com deficiência.  

Uma  escada  que  dá  acesso  à  parte  da  exposição  permanente  do

museu. Só seguindo na direção da sala destinada às exposições temporárias e

conferências (Fig. 85-B) é que o visitante tem acesso ao elevador.

IX. Espaços de acesso público condicionado

Existem, mas não foram observados espaços com tais características

pois não estão acessíveis ao público. 

X. Espaços de acesso restrito:

Neste prédio estão localizados o gabinete da direção e dos técnicos do

museu,  além  de  laboratório  de  restauração,  arquivos  e  depósito  de  peças
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(reserva), todos esses não abertos ao público.

XI. Exposições temporárias:

A sala de exposições temporárias (Fig. 85-B) é ampla e possui mesas e

cadeiras  que  frequentemente  são  usadas  em  conferências,  palestra  e

encontros pois não há um auditório para este fim. E esta sala tem pois as duas

funções.

XII. Exposição permanente:

As salas de exposições permanentes estão divididas em dois pisos, e o

principal acesso é feito por escadas, embora haja um elevador disponível para

as pessoas com mobilidade reduzida, o mesmo não encontra-se próximo da

recepção e está mal sinalizado, só se tem conhecimento do mesmo através do

apoio de um funcionário do museu. 

A  B
Fig. 86. A - Escada de acesso a entrada para o primeiro piso. B - escadas de acesso ao 2º piso

(Fotos T. Jaffe).

XIII. Análise das condições das exposições temporárias e permanente:

As coleções expostas no museu são na sua maioria constituídas por

numismas  ou  moedas,  embora  existam  outros  objetos  arqueológicos  como

stelas e pedras gravadas, adornos, fragmentos de cerâmica  (Fig. 87-A-B). 

A exposição conta com a presença de diversas reconstrução de cenas

com pequenas figuras nomeadamente a construção de uma antas ou dólmen e

a cerimonia em honra do deus Serapis, no Santuário de Panóias (Valnogueira,

Vila  Real).  Pela  forma  como  estão  apresentadas  essas  maquetes  podem

constituir perigo para alguns visitantes principalmente as crianças (Fig. 87-D)

As peças estão dispostas em expositores horizontais e verticais, todas

com legendas. As legendas possuem fonte em tamanho adequado, mas não há

opções de legendas em braille ou recursos como a audiodescrição.
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A

C

B

D
Fig. 87. A - Peças de escultura na sala de arqueologia. B - Aras. C - aspeto de uma das salas
de exposição. D - As maquetes no centro de uma das salas de arqueologia (Fotos T. Jaffe).

Muitos  dos  expositores  tem  altura  bastante  elevada  (Fig.  87-B),

dificultando a visualização das peças por pessoas com baixa estatura ou em

cadeiras de rodas. As informações nos painéis são claras e objetivas, estão

escritas em inglês e português, as placas possuem um fundo que tem bom

contraste com a fonte. 

Não existem peças táteis ou que podem ser livremente tocadas  pelos

visitantes no espaço das exposições. 

XIV. Serviços educativos e a sua relação com a comunidade:

Os serviços educativos são compartilhados com o Museu da Vila Velha.

As principais atividades desenvolvidas por este serviço são as visitas guiadas,

que tem o público escolar na sua maioria. 

Os serviços educativos não se restringem apenas às visitas guiadas,

eles  realizam  muitos  eventos,  concursos,  exposições,  conferências,  que

buscam entre tantos objetivos a promoção da cultura local. Um exemplo disso

é a promoção e divulgação do barro de Bisalhães, que é patrimônio material de

Vila Real.
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A  B
Fig. 88. A-B - Um grupo de visitantes incluindo um cadeirante (Fotos T. Jaffe).

XV. Acessibilidade:

Por ser um edifício antigo o MANVR teve que ser adaptado para receber

o público com mobilidade reduzida e isso está longe de ter sido conseguido.

Possui rampa na entrada, elevador para os pisos das exposições, mas poderia

ter um ambiente um pouco mais acessível, por exemplo, a porta de entrada

poderia  ser  de  correr,  o  balcão  de atendimento  poderia  ser  acessível  para

pessoas em cadeiras de rodas ou com baixa estatura, e o museu deveria ter,

obrigatoriamente, pelo menos uma casa de banho acessível. 

Não tem nenhum tipo de auxilio para visitantes cegos ou pessoas com

pouca visão. Embora as legendas possa ser lidas por surdo-mudos não tem

nenhum tipo de auxilio para esse tipo de visitantes. 

Por  ter  sido feito  de um forma mais tradicional  do ponte de vista  da

museologia é talvez pouco apelativo para as crianças e em muitos aspetos não

dá  uma  visão  motivante  nem  de  muitos  dos  objetos  nem  das  épocas  ou

culturas. 

6.1.2 Ficha diagnóstico do Museu da Vila Velha

I. Criação e história do museu:

A criação deste Museu (abreviado em MVV) parte da ideia de criar um

Centro  de  Interpretação  no  seguimentos  dos  trabalhos  realizados  nas

campanhas  arqueológicas  realizadas  na  área.  Por  tal  motivo  a  exposição

permanente intitula-se “Vila Velha - Novas Memórias”, e contém informações

históricas sobre a ocupação território  da Vila  Velha,  e  a maioria  das peças

expostas são pois o resultado de escavações arqueológicas. Juntaram-se ao

acervo  outras  peças  de  diversas  proveniências  compradas  ou  doadas  ao
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município. 

A  B 

C  D
Fig. 89. A - A fachada voltada para o cemitério do MVV (Foto Norvia). B - Acesso da praça do

município. C - A sala da exposição “Vila Velha - Novas Memórias”. D - zonas de acesso à
exposição com visão para o exterior (Fotos T. Jaffe).

II. Dependência institucional:

Este  museu  está  a  cargo  do  município  de  Vila  Real  e  depende  do

financiamento municipal

III. O acesso ao museu:

Este museu está localizado na Rua de Trás-os-Muros, no município de

Vila  Real,  na  zona conhecida pelos  habitantes  local  com “Bila  velha”,   nas

proximidades do cemitério romântico da cidade,  igreja  de Paroquial  de São

Diniz, numa zona com grande interesse paisagístico possuindo um magnifico

miradouro sobre o rio Corgo. 

Para chegar até ao MVV, o visitante pode fazer um percurso pedestre ou

ou de transporte próprio até as proximidades da entrada do museu(Fig. 89-A).

Usando  os  transportes  públicos  terá  chegar  até  a  praça  do  município  e

continuar a pé. 
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Fig. 90. A localização do MVV numa imagem de satélite (Google maps 2018).

A principal via de acesso é um caminho feito de granito, não existem

desníveis  significativos  que  atrapalhem o  deslocamento  dos  visitantes  quer

estejam a pé ou em cadeiras de roda, mas o piso é irregular na sua totalidade. 

Não  há  linha  podotátil  em nenhuma parte  do  percurso  até  chegar  à

entrada do museu (Fig. 89-B).

O museu não possui um estacionamento próprio, muito menos vagas

destinadas para pessoas com mobilidade reduzida. Mas em frente ao Cemitério

S. Dinis há um espaço que é usado para estacionar veículos, este local não

possui vagas marcadas através de pintura no chão (Fig. 90).

V. Edifício:
O  edifício  foi  construído  para  ser  um  museu  de  raiz.  Foi  construído  e

inaugurado em 2008, com um projeto assinado pelo arquiteto António Belém

Lima (Fig. 91-A). 

O edifício foi feito concebido para de ser parte integrante da paisagem

da Vila Velha e vice-versa (Fig. 91-B, Fig. 92-A-C-D-E). 
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A

B
Fig. 91. A - O esboço do edifício do MVV por António Belém de Lima. B - A fachada – virada

para o rio (Fotos CMVR).

Tem  grandes  janelas  de  vidro  (Fig.  92-A)  que  garantem  uma  boa

iluminação natural durante todo o dia e que permite a visualização do Cemitério

de São Diniz, um dos lugares icônicos da Vila Velha, e toda a área envolvente. 

O edifício possui piso superior e piso inferior.

V. Tipologia de coleção:

Transdisciplinar.

VI. Identificação do museu:

Não foram observadas placas de trânsito indicando a existência deste

museu dentro da cidade ou nas proximidade do Município.

Na fachada do museu há uma placa com o seu nome, a mesma possui

um tamanho que permite uma boa visualização à distância mas o efeito perde-

se ao perto e se o visitante vier do sentido Praça do Município - Museu, não

encontrará nenhuma placa indicativa que possa ser vista à distância.
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A B 

C  

D

  E
Fig. 92. A - Vista para o exterior de uma das salas de exposição do MVV. B - Uma da salas de

exposição do MVV. C-D- Vista de um dos corredores e salas de exposição. E - Acesso ao
Museu (Fotos T. Jaffe).

VI. Identificação do museu:

Não foram observadas placas de trânsito indicando a existência deste

museu dentro da cidade ou pro exemplo na proximidade do Município.

Na fachada do museu há uma placa com o seu nome, a mesma possui

um tamanho que permite uma boa visualização à distância mas o efeito perde-

se ao perto e se o visitante vier do sentido Praça do Município - Museu, não

encontrará nenhuma placa indicativa que possa ser vista à distância.

VIII. Entrada:

O acesso  à  entrada  principal  (piso  superior)  pode  ser  feito  por  uma

escada ou através de elevador, para as pessoas com mobilidade reduzida. 
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A escada é muito elevada, com corrimão apenas do lado esquerdo no

sentido de quem sobe (Fig. 93-B) . Pensamos que seja um pouco “insegura”,

pois não possui nenhuma proteção na lateral do corrimão que segue em toda a

sua extensão (Fig. 93-A-B-C). 

A B 

C

D 
Fig. 93. A-B-C As escadas de acesso ao Museu (1º piso). D - Escadas interiores (Fotos T.

Jaffe).

Para ter acesso ao elevador o visitante deverá acionar uma campainha,

onde um funcionário atenderá e auxiliará no acesso a este equipamento. A

campainha não está bem sinalizada, os visitantes podem ter dificuldades de

perceber a sua existência. Neste edifício há apenas um elevador, que serve

para dar acesso ao piso inferior e superior do museu, o elevador está bem

sinalizado, possui botões em Braille e sinal indicativo luminoso.

A porta da entrada principal abre de forma automática, é feita em vidro, e

possui  abertura  ampla  de  1,35  m.  O  vidro  da  porta  está  assinalado  com

detalhes  cromáticos  (ao  nível  dos  olhos)  com  as  informações:  logotipo  do

museu e horário de funcionamento, a soleira não possui desníveis superiores a

2 cm. Na parte  externa da porta  na parte  superior e  lateral  esquerda,  está

indicada a  “entrada”  em inglês  e  português.  No hall  de  entrada  o  visitante
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poderá visualizar um mapa que contém a identificação de cada uma das salas

do museu e seus equipamentos.

Ao entrarmos nas dependências do museu o primeiro setor com o qual

nos deparamos é a recepção, a partir daí temos acesso à exposição, biblioteca

auditório, cacifos e casas de banho, e conta com uma vista panorâmica dos

arredores  do  museu  e  do  Cemitério  S.  Dinis,  trazendo  luminosidade  para

dentro do espaço. 

Não há emissão de bilhetes, pois a entrada é gratuita. 

A  B 

C D 

Fig. 94. A - Expositor de material informativo. B - A recepção com a venda de livros. C - Casa
de banho para M, F e Deficientes. D - Mapa dos dois pisos do MVV (Fotos T. Jaffe).

VIII. Espaços de acesso público:

O Museu da Vila Velha tem o seu espaço organizado de maneira que o

acesso  às  suas  dependências  seja  extremamente  simples,  tendo  início  na

recepção onde se encontra um balcão de atendimento com um funcionário do

museu disponível para o atendimento dos visitantes. 

Neste setor os visitantes tem acesso às informações relativas ao museu

através de panfletos, e também podem adquirir produtos, como livros e outros
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souvenirs  (Fig.  94-A-B).  O  balcão  de  atendimento  possui  4,56  m  de

comprimento, sendo bastante amplo, porém a sua altura é de 1,10 m, o que

não é adequado para o atendimento de pessoas em cadeiras de rodas ou de

baixa estatura. 

No  espaço  interno  do  balcão  está  um expositor  de  produtos  para  a

venda (Fig. 94-B) Há expositores verticais com bolsos onde ficam panfletos

informativos sobre o museu,  turismo no município  de  Vila  Real  e  sobre  as

exposições temporárias (Fig. 94-A).

A B 

C 

D 

Fig. 95. A - Corredor de acesso à Biblioteca e ao Auditório. B -  Auditório. C-D - A Biblioteca,
usada por vezes para fazer workshops (Fotos T. Jaffe).

Ainda na sala da recepção há uma área para descanso com bancos de

madeira, num espaço amplo, bem iluminado e com uma vista panorâmica dos

arredores do museu, fazendo uma ligação da arquitetura interna com a externa.

Ao lado direito  do  balcão de atendimento  há uma passagem que dá

acesso ao cacifo e às casas de banho.  O cacifo possui  armário  de alturas

variadas,  permitindo  que  pessoas  de  todas  as  alturas  utilizem  este
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equipamento sem dificuldades. São três as casas de banho e estão localizadas

juntas  nesta  sequência:  uma para  o  público  feminino,  outra  para  o  público

masculino, e a última para pessoas com deficiência sem distinção do sexo. 

As  casas  de  banho  e  o  cacifo  estão  bem  sinalizados,  a  partir  da

recepção vê-se a indicação destes locais com o símbolo de um “cabide” para

indicar  o  cacifo;  o  símbolo  “WC”  para  as  casas  de  banho;  e  o  símbolo

internacional da acessibilidade para indicar a existência de uma casa de banho

acessível para pessoas com mobilidade reduzida. 

Ao lado esquerdo do balcão de atendimento há uma passagem que dá

acesso à biblioteca e ao auditório (Fig. 95).

A B  

C D

Fig. 96. A - Exemplo de painéis verticais com fundo preto. B - Vitrines de uma das salas do 1º
de exposição. C - A Sala de exposições do r/c. D - Outra visão da sala do 1º andar (Fotos T.

Jaffe). 

A partir da receção podemos aceder à exposição permanente do museu

através de uma porta simples de vão na parede. Nesta sala temos acesso aos

painéis informativos e expositores com as peças do museu (Fig. 96-A-B e D). 

A seguir, o visitante poderá visitar a exposição temporária (Fig. 97-B-C),

num percurso da sala de exposições permanentes até a sala de exposições

temporárias, que pode ser feito através de uma rampa, pelas escadas ou pelo
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elevador.

A sala de exposições temporárias fica no piso inferior do edifício, (Fig.

97-B-C) é uma sala ampla, sem obstáculos pelo caminho, o seu piso é nivelado

e a iluminação é adequada. A rampa de acesso a esta sala é muito inclinada,

porém possui corrimões por toda a sua extensão facilitando o deslocamento

das pessoas em segurança.

A 

B

B

C  D 

Fig. 97. A - Área multi-usos, com exposição do Barro de Bisalhães, e a zona de repouso B-C - A
sala de exposições C - A entrada num dia de palestra (Fotos T. Jaffe).

Na parte externa do museu o visitante tem acesso a um pátio. Ele é

amplo, arborizado e sem desníveis significativos, com locais de descanso para

os visitantes, além de uma passadeira de madeira e uma pequena rampa que

dá acesso a rua de acesso principal. Também é de se salientar que em frente a

este pátio há um bicicletário de uso público. 

O visitante conta com a possibilidade de aproximação com veículo até a

entrada do museu atravessando este pátio pela sua lateral direita através de

uma pequena via de acesso, que permite a entrada e saída de passageiros, e

carga e descarga de materiais, caso seja necessário.

IX. Espaços de acesso público condicionado:

Este  museu  possui  uma  biblioteca-multimédia  (Fig.  95-C-D)  no  piso
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superior do edifício que pode ser consultada por todos os visitantes que assim

desejem. 

No piso inferior está a zona dos laboratórios que é utilizada durante as

atividades dos serviços educativos.

A B

C D 

Fig. 98. A - O caminho que leva do Município para o Museu. B - Uma visão da fachada. C - A
fachada lateral vista da zona do cemitério. D - A exposição do Barro de Bisalhães (Fotos T.

Jaffe). 

X. Espaços de acesso restrito:

Os  serviços  administrativos,  direção,  serviços  educativos,  marketing,

imagem, eventos, reservas, laboratórios de restauro, gabinetes de investigação

tem lugar no edifício do Museu de Arqueologia e Numismática.

XI. Exposições temporárias:

Este  museu  recebe  muitas  exposições  temporárias,  de  tipologias

diversas, como: fotografias, artes plásticas, que sempre ficam expostas na sala

designada para as exposições temporárias do museu (Fig. 98-D).

XII. Exposição permanente:

A visita à exposição “Vila Velha - Novas Memórias” tem início no Átrio do

Museu e segue até a sala de exposição permanente . 

O MVV possui uma janela que permite aos visitantes a visualização do

Cemitério de S. Dinis e parte da Vila Velha. A exposição traz informações sobre
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o processo de fundação de Vila Real e as transformações que ocorreram no

antigo território de Panóias. 

Como  já  dito  as  peças  expostas  foram  resultados  de  escavações

arqueológicas  e  de  diversas  proveniências,  são:  instrumentos  líticos,  peças

cerâmicas e objetos de adorno e prestígio, representativos de estatuto social

ou de atividades quotidianas como a fiação, a tecelagem ou a moagem de

cereais. 

XII. Análise das condições das exposições temporárias e permanente:

O espaço museológico no seu todo possui boas condições ambientais,

para propiciar uma visitação agradável e segura. As suas salas das exposições

permanentes (Fig.  96-A-B-D) e temporárias são amplas, sem desníveis  nos

pisos, com espaço adequado para permitir  a circulação dos seus visitantes,

sejam eles cadeirantes ou não.

As  salas  utilizadas  para  abrigar  as  exposições  permanentes  e

temporárias contam com iluminação artificial e natural (feita através de grandes

janelas de vidro). 

Na sala de exposições permanentes a maioria das peças encontram-se

nos expositores de vidro, estes possuem altura considerada adequada (80 cm),

permitindo que pessoas de baixa estatura, crianças ou cadeirantes visualizem

bem as peças expostas. As legendas dos expositores estão em letras pretas

com fundo branco, em tamanho adequado. A iluminação dos expositores é feita

através de lâmpadas dispostas no teto e apontadas para as peças, propiciando

uma iluminação agradável, segura e eficaz para o fim que se destina. 

As informações textuais contidas nos painéis espalhados pela sala de

exposição  permanente  possuem  fonte  gráfica  adequada  e  com  fundo  que

causa bom contraste, possibilitando uma boa visualização do seu conteúdo; os

painéis de fundo branco possuem as letras em preto, e os painéis de fundo

preto possuem as letras em cor branca.

O visitante tem acesso à sala de exposições temporárias através de uma

rampa,  pelas  escadas  ou  através  do  elevador.  A  sala  de  exposições

temporárias fica no piso inferior do edifício (Fig. 97-B-C), é uma sala ampla,

sem  obstáculos  pelo  caminho,  o  seu  piso  é  nivelado  e  a  iluminação  é

adequada. A rampa de acesso a esta sala é muito inclinada, porém possui

corrimões por toda a sua extensão facilitando o deslocamento das pessoas em
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segurança. A iluminação das peças/ objetos na sala de exposições temporárias

varia  conforme  fatores  diversos,  como  a  temática  ou  vontade  de  quem  a

organiza. 

A 

 B 

C

D

Fig. 99. A - Prevenção e segurança incêndios. B-C – Sinalização de emergência. D - Passeio
rebaixado para acesso de cadeirantes e carrinhos de bebé (Fotos T. Jaffe).

No  geral,  o  espaço  museológico  encontra-se  bem sinalizado,  possui

sinalizações para  as  suas saídas e  entradas,  escadas,  elevador,  saídas de

emergência  (Fig.  99-B-C),  inclusive  fazem uso  do  símbolo  internacional  da

acessibilidade para referir possuem um espaço acessível. 

Não existem bancos para descanso na área das exposições, porém, na

receção há uma zona para descanso (Fig. 97-A) .

Além  da  sinalização,  todo  o  espaço  museológico  possui  sistema  de

vigilância por câmeras e prevenção de incêndios (Fig. 99-A).

Nas  exposições  não  existem lupas  de  aumento  para  as  peças  mais
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pequenas ou das as legendas dos expositores, também verificamos que não

disponibilizam nenhuma peça ou réplica de peça para que os visitantes possam

tocar, nem informação em audioguia para os surdos.

Quase todo o material impresso disponível para o público encontra-se

em duas línguas (inglês e português),  e contém muitas imagens do espaço

museu e das suas exposições. Além desse material que pode ser levado para

casa, os visitantes estrangeiros podem ter acesso a um guia de visitação em

inglês (que não pode sair do museu) que está sempre disponível para consulta

em cima do balcão. A visita guiada também pode ser feita em inglês, caso seja

necessário. 

Não encontramos no entanto nem materiais em Braille para as pessoas

com  deficiência  visual,  nem  materiais  com  textos  simplificados  ou  com

pictogramas  para  pessoas  com  dificuldades  em  compreender  textos  mais

elaborados.

O Museu ainda não faz uso de tecnologias de apoio, como aplicativos

em língua gestual português ou um audioguia. Segundo informações internas,

há  previsão  de  terem  brevemente  um  audioguia  para  ajudar  esse  tipo  de

visitantes.

XIV. Serviços educativos e sua relação com a comunidade:

Antes de assumir a função de direção dos museus da Vila Velha e de

Arqueologia e Numismática, a gestora era responsável pelo setor educativo. A

sua experiência nos serviços educativos é vista como uma mais valia para a

promoção de atividades educativas nestes espaços museológicos.

A  instituição  recebe  regularmente  a  visita  de  escolas  e  de  grupos

específicos, como grupos da terceira idade e de pessoas com deficiência.  O

serviço educativo é partilhado entre os dois museus (Museu da Vila Velha e

Museu de Arqueologia e Numismática), e as atividades desenvolvidas baseiam-

se em ateliês, oficinas e visitas guiadas. Destacam-se os ateliês: “Pequenos

oleiros” e “Ovos com pintas”.

XV. Acessibilidade:

Quando  observamos  o  espaço  deste  museu  no  ponto  de  vista  da

acessibilidade  podemos  considerar  que  ele  possui  uma  acessibilidade

arquitetônica satisfatória. O espaço é amplo, conta com casa de banho para

pessoas com deficiência,  elevador  e rampas no interior  do edifício.  Mesmo
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assim, algumas adaptações poderiam ser feitas para melhorar ainda mais este

aspecto, como por exemplo, terem uma parte do balcão de atendimento numa

altura que permitisse o atendimento de pessoas em cadeiras de rodas ou de

pessoas com baixa estatura. 

6.1.3 Ficha diagnóstico do Museu do Som e da Imagem

I. Criação e história do museu:

O Museu do Som e da Imagem (MSI) foi inaugurado no ano de 2008, O

seu acervo é composto por fotografias antigas, equipamentos fotográficos e

outros materiais proveniente da coleção do antigo Teatro Avenida, que tornou-

se posse da autarquia em 1999. Ao acervo inicial foram acrescentadas peças

adquiridas, doadas ou depositadas por diversas instituições e colecionadores. 

A B

C D

Fig. 100. A vista externa do MSI. B - Estacionamento com dois lugares para deficientes. C
-rampa de acesso externo. D - As duas vagas de estacionamento para deficientes (Fotos T.

Jaffe). 

Em 2018 o museu completou 10 anos, e até está data já realizou 81

exposições  temporárias,  recebeu  mais  de  166  mil  visitantes,  produziu  e

publicou 26 álbuns e cinco documentários cinematográficos. 
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Conta com o apoio de doadores e benfeitores que ajudam a enriquecer o

seu espólio com fotografias, filmes e outros documentos.

II. Dependência institucional:

Este museu está a cargo do município de Vila Real e depende do apoio

financeiro da autarquia.

III. O acesso ao museu:

Nesta  secção  vamos considerar  a  parte  da  exposição  permanente  e

exposições temporárias do “Museu do Som e da Imagem”, que está localizada

na Alameda de Grasse, em Vila Real no Edifício do Teatro.

Para chegarmos a este museu podemos fazer um percurso pedestre de

qualquer local da cidade ou deslocarmos através de transporte público até as

paragens de autocarro próximas ao Teatro Municipal. Se utilizarmos  transporte

próprio podemos estacionar o carro mesmo à entrada do museu, onde existem

diversas vagas de estacionamento, sendo 2 vagas (Fig. 100-B-D)  reservadas

para  pessoas  com  deficiência  marcadas  em  amarelo  e  com  o  símbolo

internacional  para  a  acessibilidade,  porém  é  pena  que  não  exista  um

rebaixamento do passeio em frente à essas vagas. A entrada pode se fazer

pela porta principal do Teatro (Fig. 101-B) ou pelo elevador no exterior (Fig.

101-D).

As vias de acesso para este museu são estradas asfaltadas e passeios

pedestres,  não  há  rebaixamento  na  entrada  dos  passeios,  porém  todo  o

pavimento das ruas e passeios está bem regular. Não há linha podotátil  em

nenhuma parte  do  percurso  até  à  entrada  do  museu.  Há  passadeiras  nas

proximidades do museu, marcadas com linhas brancas no chão, mas nenhuma

delas com aviso sonoro nem luminoso para a passagem de peões.

IV. Edifício:

O museu do Som e da Imagem da cidade de Vila Real funciona numa

estrutura funcional polinuclear, ocupando uma área de 615 metros quadrados

em dois edifícios de interesse público (Biblioteca e Teatro), para além de um

armazém exterior. No edifício do Teatro Municipal da cidade, está localizada a

área de exposições, enquanto na Biblioteca Municipal de Vila Real encontram-

se os gabinetes técnicos e arquivos.

O edifício do Teatro Municipal40 foi  projetado pelo arquiteto português

40https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Vila_Real
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Filipe Oliveira Dias no ano 2000. O edifício foi inaugurado, em 2004, pelo então

Primeiro-ministro  português  Dr.  Durão  Barroso.  O  edifício  do  Teatro  possui

características arquitetônicas que buscam integrar o edifício na paisagem à sua

volta,  na parte  traseira  está  o Parque Corgo e à sua frente  a  Alameda de

Grasse.  Foi  desenhado  com  formas  curvas  e  inclinadas  (uma  guitarra

portuguesa”), pensando na sua melhor inserção territorial. 

O  Teatro  de  Vila  Real  conta  com  dois  auditórios  interiores,  com

capacidades de 570 e 150 lugares. No seu átrio temos acesso ao Museu do

Som e da Imagem (300 m²).  No piso inferior  situam-se o Café-Concerto,  a

Galeria-Bar, a Sala de Exposições e, só com acesso exterior,  a Oficina das

Artes. No exterior do Teatro está o Grande Auditório com capacidade para mais

de 700 lugares ao ar livre.

A 

 B

C  

D

Fig. 101. A – Placa de identificação do MSI. B – Entra superior do Teatro que dá acesso ao MSI.
C – Horário de abertura na porta de vidro externa. D – Elevador exterior (Fotos T. Jaffe).

V. Tipologia da coleção:

Transdisciplinar.
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VI. Identificação do museu:

No átrio do Teatro podemos observar o nome do museu, bem visível e

com bom contraste das letras com o fundo (Fig. 101-A). Há também sinalização

no chão feita com setas pintadas em branco que indicam a entrada do museu. 

VII. Entrada:

Para aceder à entrada principal do Teatro Municipal, onde se localiza a

exposição do “Museu do Som e da Imagem”, os visitantes podem subir degraus

ou uma rampa (Fig. 100-C)  que estão no passeio pedestre em frente à entrada

principal do Teatro Municipal. 

À seguir, o visitante poderá entrar por uma porta automática de vidro

(Fig. 100-B) que dá acesso às escadarias que seguem no sentido para baixo,

ou podem entrar no espaço com auxílio de um elevador que está localizado na

parte externa e traseira desta porta principal. Não há uma informação indicando

a existência deste elevador, o que dificulta aos visitantes encontrarem-no. 

A 

 

B

C D
Fig. 102. A  - Átrio. B - Elevador no 2 piso. C - Entrada do Museu vista do 1 piso. D - Entrada do

Museu (Fotos T. Jaffe).

O elevador possui portas automáticas e uma cabine de metal (Fig. 101-D).

O seu botonário possui a numeração em Braille e o espaço é suficiente para

caber uma pessoa em cadeiras de rodas juntamente com um acompanhante.

Há um botão para ser ativado em caso de emergência, assim como avisos para
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segurança escritos em português e inglês.

O  museu  está  localizado  no  piso  2,  onde  também  encontra-se  a

recepção que é partilhada com o Teatro Municipal.

O espaço do átrio do Teatro é bastante amplo, e sem desníveis no piso

ou obstáculos pelo caminho, possuindo uma área para descanso com bancos. 

No  piso  2  o  visitante  também  pode  ter  acesso  aos  dois  auditórios

pequeno e grande), e às casas de banho. 

Há casas de banho para homens, para mulheres e uma destinada às

pessoas com deficiência, todas devidamente sinalizadas (Fig. 103-B) .

 A 

 

B

C
 D 

Fig. 103. A - Mapa do Museu. B - Casa de banho (M/F e para pessoas com deficiência) C -
Acesso ao MSI vindo do piso inferior – Cafetaria. D - Expositor com Publicidade e panfletos

(Fotos T. Jaffe).

VIII. Espaços de acesso público:

O balcão da recepção está localizado ao lado direito de quem desce as

escadas pelo percurso vindo pela porta principal, ao lado do auditório grande e

em frente à porta das exposições do Museu do Som e da Imagem (Fig. 102-D).

O balcão possui  uma parte  rebaixada que permite  o atendimento de

pessoas de baixa estatura e pessoas em cadeiras de roda, mas não possui o

símbolo internacional para a acessibilidade.
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A porta da entrada para o espaço do Museu do Som (Fig. 102-D)  e da

Imagem tem duas bandas de abertura para fora e encontra-se sempre aberta

nos horários de funcionamento para facilitar o acesso a todos os visitantes. Ao

adentrarmos neste espaço, vamos diretamente para as salas de exposições

permanentes, a primeira vista temos a peça do mês, porque todos os meses

uma peça é escolhida para ser exposta numa vitrine de destaque. 

A  B 
Fig. 104 - A- Entrada marcada no chão. B - Observando na entrada a peça do mês (Fotos T.

Jaffe).
 

Na  primeira  sala  da  exposição  permanente  há  uma  placa  com  os

horários de funcionamento do museu e uma planta para que o visitante possa

ver a sua localização e as outras salas da exposição, e um quadro cronograma

de história das tecnologias sonoras e imagéticas.

A altura do expositor não permite pessoas com baixa estatura, nem em

cadeiras de rodas contemplarem a peça do mês. O quadro com o cronograma

possui uma fonte com bom tamanho para leitura e bom contraste, mas poderia

ser mais baixo, para permitir a visualização de pessoas com baixa estatura ou

em cadeiras de rodas, que necessitam fazer um esforço maior para visualizar

os textos contidos neste quadro.

IX. Espaços de acesso público condicionado:

Não foram observados espaços com tais características.
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X. Espaços de acesso restrito:

Os espaços de acesso restrito como, os gabinetes técnicos e arquivos

ficam em outro edifício, no edifício da Biblioteca Municipal.

 B

A

C 

 D
Fig. 105. A - Tabela cronológica. B - Panorama da Sala 1. C - Painel vertical (Fotos T. Jaffe); D -

Sala 1 com a peça do mês (Foto Isabela Galvez).

XI. Exposições temporárias:

A sala de exposições temporárias fica após as salas das exposições

permanentes. É um espaço amplo, bem iluminado e sem obstáculos no seu

percurso. 

XII. Exposição permanente:

Este  museu  possui  sete  salas  (Fig.  103-A)  dedicadas  à  história  do

primeiro Teatro de Vila Real (1846), ao Teatro Circo (1892), ao Teatro Alameda

(1930), e à história da fotografia e do cinema.

XIII. Análise das condições das exposições temporárias e permanente:

A exposição permanente deste museu é dividida em salas temáticas, a

seguir uma descrição delas.

A sala dedicada ao “Teatro de Vila Real” (1846 – 1885) possui painéis

informativos (Fig. 105-C), que tem fontes em bom tamanho e bom contraste,

mas algumas reproduções de documentos como jornais possuem uma fonte
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muito pequena, além do painel  estar longe do olhar de pessoas com baixa

estatura ou em cadeiras de rodas. Há uma vitrine com altura adequada para

todos os visitantes, o que é um ponto positivo para esta sala. 

A B

C 

 D 

Fig. 106. A-B - Máquinas de efeitos especiais para o teatro. C - Desenho máquina de Vento. D -
Painel sobre Camilo Castelo Branco, bom exemplo do contraste entre o fundo e fonte (Fotos T.

Jaffe).

Nesta sala há uma secção interativa, onde existem máquinas teatrais

para efeitos especiais (máquina de vento, máquina de chuva e um carro de

trovoada)  que  podem  ser  tocadas  pelos  visitantes  para  uma  visita  mais

interativa (Fig. 106-A-B-C) 

A sala dedicada ao Teatro-Circo (1892 – 1961) conta com muitos painéis

com textos e imagens, e expositores de vidro com objetos relativos ao tema. As

fontes dos textos e contraste com o fundo encontram-se bem apresentadas,

mas a altura em que foram colocados na parede não é adequada para que

todos possam visualizar. Os expositores estão muito elevados, impossibilitando

a contemplação dos objetos para alguns visitantes. Um ponto forte desta sala é

possuir objetos do cinema como um projetor e cadeiras de cinema, (Fig. 107-A-

B) que permitem ao visitante vivenciar como era antigamente.
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A B 

C D

Fig. 107. A - Projetor e cadeiras de cinema. B - Panorama da sala 3. C – Máquinas de projeção.
D – Outro lado da sala 3 (Fotos T. Jaffe). 

A sala de exposições temporárias é bastante ampla e bem iluminada.

Sem obstáculos que impeçam a circulação horizontal  ou vertical.  O espaço

museológico  encontra-se  sinalizado  com  as  indicações  das  suas  saídas  e

entradas, inclusive das saídas de emergência. 

O espaço  das exposições,  tanto  temporárias  como permanentes  são

,bastante  amplos,  mas possuem algumas barreiras na sua circulação como

expositores e objetos nas paredes que os visitantes podem esbarrar.

XIV. Serviços educativos e a sua relação com a comunidade:

O museu realiza ações educativas e possui arquivos audiovisuais, onde

desenvolvem  regularmente  iniciativas  no  âmbito  da  sua  programação

complementar,  como  a  edição  de  publicações,  exibição  de  cinema  e

acolhimento de projetos artísticos contemporâneos. 
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A      B

Fig. 108. A - Equipamento de emergência. B - Bancos para repouso dos visitantes no átrio 
(Fotos T. Jaffe).

As  ações educativas  tem como principal  público  as  escolas.  Embora

realize atividades neste sentido, o museu não possui um setor para os serviços

educativos.

A B

C D

Fig. 109. A - Exposição temporária sobre o herói Carvalho Araújo. B - Sala das maquinas
fotográficas. C - A evolução dos suportes fotográficos. D - Panorama das sala  4/5 (Fotos T.

Jaffe).
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XV. Acessibilidade:

O Museu do  Som e  da Imagem,  conta  com uma boa acessibilidade

arquitetônica para pessoas com mobilidade reduzida, o espaço é amplo, possui

casa  de  banho  acessível,  e  para  permitir  o  acesso  ao  museu  existe  um

elevador e rampas na entrada do edifício. 

Também é de  se  salientar  a  existência  de  vagas  de estacionamento

destinadas  à  pessoas  com  deficiência  em  frente  ao  edifício.  A  recepção

também conta com um balcão acessível, para pessoas em cadeiras de rodas

ou pessoas com baixa estatura. 

A B 

C D 

Fig. 110. A - Sala das exposições temporárias. B - Sala nº 6 interativa onde é possível ver
vídeos. C - Exposição temporária “Carvalho Araújo - Memória fotográfica” de 2018. D -

Exemplar de Praxinoscópio (Fotos T. Jaffe).
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 6.2 Acessibilidade de conteudo Web dos sites dos Museus

Os sites dos museus (ver tabela abaixo para links) foram avaliados em

termos de cumprimento das “Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web”

(WCAG) 2.041), uma recomendação do World Wide Web Consortium (W3C). 

Museu Site de internet 

Museu de Arqueologia e Numismática http://museu.cm-vilareal.pt/ 

Museu da Vila Velha http://cm-vilareal.pt/mvv/ 

Museu do Som e da Imagem https://museu-msi.blogspot.com/ 

O  cumprimento  destas  diretrizes  tornam  os  conteúdos  web  mais

acessíveis  para  utilizadores  com  incapacidades,  incluindo  cegueira  e  baixa

visão,  surdez e baixa  audição,  dificuldades de aprendizagem, limitações de

movimento, incapacidade de fala, fotossensibilidade bem como as que tenham

uma  combinação  destas  limitações.  Adicionalmente,  cumprimento  destas

diretrizes  torna  o  conteúdo  mais  usável  para  utilizadores  em  geral,

particularmente idosos.

As  diretrizes  são agrupadas em  princípios  globais, e cada diretriz tem

critérios de sucesso testáveis. Segue a descrição das diretrizes de acordo com

a WCAG 2.0. 

Princípio 1: Perceptível

Diretriz 1.2 Fornecer alternativas em texto para todo o conteúdo não textual de

modo a que o mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo com

as necessidades dos utilizadores, como por exemplo: caracteres ampliados,

braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples. 

Diretriz  1.3  Fornecer  alternativas  para  multimédia  dinâmica  ou  temporal.

Diretriz  1.4 Criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas

(por  ex.,  um esquema de  página  mais  simples)  sem perder  informação  ou

estrutura.

Diretriz  1.5  Facilitar  aos  utilizadores  a  audição  e  a  visão  dos  conteúdos

nomeadamente através da separação do primeiro plano do plano de  fundo.

41
 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/WCAG20-pt-PT-20141024/ 
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Princípio 2: Operável

Diretriz 2.1 Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do

teclado.

Diretriz  2.2 Proporcionar  aos  utilizadores  tempo  suficiente  para  lerem  e

utilizarem o conteúdo.

Diretriz 2.3 Não criar conteúdo de uma forma que se sabe que pode causar

convulsões.

Diretriz  2.4 Fornecer  formas  de  ajudar  os  utilizadores  a  navegar,  localizar

conteúdos e determinar o local onde estão.

Princípio 3: Compreensível

Diretriz 3.1 Tornar o conteúdo textual legível e compreensível.

Diretriz 3.2 Fazer com que as páginas da Web apareçam e funcionem de forma

previsível.

Diretriz 3.3 Ajudar os utilizadores a evitar e a corrigir os erros.

Princípio 4: Robusto

Diretriz 4.1 Maximizar a compatibilidade com os agentes de utilizador atuais e

futuros, incluindo as tecnologias de apoio.

Esta  recomendação específica  três  níveis  de  conformidade,  nível  A (o

mínimo),  AA e  AAA (o  mais  elevado).  Conformidade  aplica-se  apenas para

página(s) Web inteiras. A nossa análise foi focado nos critérios de nível A.

6.2.1 Museu de Arqueologia e Numismática

A página do MAN está hospedada no site geral da Câmara Municipal de

Vila Real. Foi observado o não cumprimento dos seguintes critérios no nível A:

Princípio 1: Percetível

Diretriz 1.1 Alternativas em Texto

Critério1.1.1 Conteúdo Não Textual

• Diversas imagens tem alternativa textual curta, incompleta e com ortografia

incorreta que não permite compreender o conteúdo.
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• Mapa / Visita Virtual não tem uma alternativa textual aparente.

Diretriz 1.2 Média Dinâmica ou Contínua

Critério 1.2.1 Conteúdo só de audio e só de vídeo (pré-gravado)

• Conteúdos de multimédia dinâmica não tem alternativa textual.

Princípio 2: Operável

Diretriz 2.4

Critério 2.4.4 Finalidade da Hiperligação

• A finalidade dos links para aceder diferentes traduções da página, embora

tenham imagens com alternativa textual, não tem texto limitando a capacidade

de determinar sua finalidade.

Princípio 3: Compreensível

Diretriz 3.1 Legível

Critério 3.1.1 Idioma da Página:

• Aparentemente não pode ser determinado de modo programático o idioma da

página. 

Destes critérios o mais grave é o bloqueio de teclado relativo ao critério

2.1.2, que afeta o requisito de não-interferência, impedindo a capacidade dos

utilizadores acederem ao resto da página.

6.2.2 Museu da Vila Velha

A página do MVV está hospedada no site geral da Câmara Municipal de

Vila Real. Foi observado o não cumprimento dos seguintes critérios no nível A:

Princípio 1: Percetível

Diretriz 1.1 Alternativas em Texto

Critério1.1.1 Conteúdo Não Textual

• Os logos não tem alternativa textual.

• A galeria de imagens na página inicial não tem uma alternativa textual.

• As imagens tem alternativa textual curta, incompleta e com ortografia incorreta

que não permite compreender o conteúdo.

• Na página inicial links com imagem para outras páginas da câmara municipal

não tem uma alternativa textual (a imagem em si inclui o texto).
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• Visita Virtual não tem uma alternativa textual aparente.

Diretriz 1.2 Média Dinâmica ou Contínua

Critério 1.2.1 Conteúdo só de audio e só de vídeo (pré-gravado)

•  Na  subpágina  “Edições”  conteúdos  de  multimédia  dinâmica  não  tem

alternativa textual.

Princípio 2: Operável

Diretriz 2.1 Acessível por Teclado

Critério 2.1.2: Sem Bloqueio do Teclado

• Existe um bloqueio de teclado na barra de pesquisa do site.

Diretriz 2.4: Navegável

Critério 2.4.1 Ignorar Blocos

• Não existe modo de ignorar blocos de conteúdo repetido no início da página

(menus).

Critério 2.4.3 Ordem do foco

• Ordem de foco afetam em parte modo de navegar a página.

Critério 2.4.4 Finalidade da Hiperligação

• A finalidade dos links para aceder diferentes traduções da página, embora

tenham imagens com alternativa textual, não tem texto limitando a capacidade

de determinar sua finalidade.

Princípio 3: Compreensível

Diretriz 3.1 Legível

Critério 3.1.1 Idioma da Página Aparentemente não pode ser determinado de

modo programático o idioma da página.

Destes critérios o mais grave é o bloqueio de teclado relativo do critério

2.1.2, que afeta o requisito de não-interferência, impedindo a capacidade dos

utilizadores de acederem ao resto da página.

6.2.3 Museu do Som e da Imagem

A página  do  MSI  é  uma  página  no  formato  de  blog,  hospedada  no

domínio  blogspot.com.  Foi  observado  o  não  cumprimento  dos  seguintes

critérios do nível A:
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Princípio 1: Percetível

Diretriz 1.1 Alternativas em Texto

Critério1.1.1 Conteúdo Não Textual

• Os logos não tem alternativa textual.

• A galeria de imagens na página inicial não tem uma alternativa textual.

• Imagens tem alternativa textual curta, incompleta e com ortografia incorreta

que não permite compreender o conteúdo.

• Na página inicial links com imagem para outras páginas da câmara municipal

não tem uma alternativa textual (a imagem em si inclui o texto).

• Visita Virtual não tem uma alternativa textual aparente.

Diretriz 1.2 Média Dinâmica ou Contínua

Critério 1.2.1 Conteúdo só de aúdio e só de vídeo (pré-gravado)

•  Na  subpágina  “Edições”  conteúdos  de  multimédia  dinâmica  não  tem

alternativa textual.

Para concluir todos sites dos museus não cumprem os critérios mínimos

do  WCAG 2.0  não  sendo  totalmente  perceptíveis  (princípio  1)  e  operáveis

(princípio 2), especialmente em termos de conteúdos não textuais (imagens,

vídeos, visitas/mapas virtuais).

Para os sites do MAN e MVV foram encontrada uma falha grave de

bloqueio de teclado, não cumprindo o requisito de não-interferência tornando a

operação efetiva dos sites praticamente impossível  por parte de utilizadores

com incapacidades.
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6.2.4 Síntese da entrevista com a direção do Museu de Arqueologia

e Numismática e da Museu da Vila Velha 

A direção destes dois museus é feita pela mesma pessoa, Dra. Gina

Telmo42,  que  nos  concedeu  uma  entrevista  para  ajudar-nos  a  perceber  a

dinâmica de funcionamento dessas duas instituições. 

A  gestora  pensa  que  os  dois  museus  podem  ser  considerados

acessíveis: 

“[…]  Eu  considero  que  ambos  os  museus  estão
preparados para tal efeito […]”
(trecho da entrevista)

E  faz  uma  comparação  entre  os  níveis  de  acessibilidade  entre  um

museu e o outro: 

“[…] ambos tem acesso. Se bem que o Numismática pode
ter alguma dificuldade, porque mesmo o acesso exterior
teve que se adaptar, foi um edifício que se adaptou pra
esse  efeito.  Enquanto  que  o  da  Vila  Velha,  a  sua
construção já contemplou o acesso a deficientes […]”
(trecho da entrevista)

Ainda segundo a gestora é frequente a visitação de grupos com pessoas

com  necessidades  específicas,  sendo  a  APCVR43,  a  Associação  que  mais

frequenta  os  espaços,  tendo  no  ano  passado  100  visitantes  apenas  desta

associação. E são constantes as atividades educativas voltadas para pessoas

com necessidades específicas.

“[…]  Nós  adaptamo-nos,  nós  aqui  nos  museus  temos
muito essa prática, mas tanto com deficientes como sem
deficiência […]”
(trecho da entrevista)

O serviço educativo é partilhado entre uma instituição e a outra, sendo

bastante ativo, o que lhes rende uma agenda movimentada de ateliês, oficinas

e visitas guiadas. 

“[…] No ano passado, em 2018, foi solicitado mesmo não
só ateliês, os “pequenos oleiros”, por exemplo, que eles
vêem o filme e depois concebem suas próprias peças […]”

42A transcrição completa da entrevista está nos anexos.
43Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real.
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“[…] já tivemos uma caça ao tesouro em que eles também
participaram nos monumentos da cidade […]”
“[…] Às vezes nós propomos uma atividade de férias, uma
atividade  que  nós  temos  todas  as  semanas,  todas  as
quartas, nós temos um ateliê disponível para as escolas e
quem nos contatar […]”
(trechos da entrevista)

O  público  que  visita  os  museus  e  que  participa  das  atividades

organizadas  pelo  serviço  educativo  são  de  faixas  etárias  diversificadas,  a

gestora relata que já fizeram atividades onde proporcionaram encontros inter-

geracionais.

“[…] Levamos uma senhora do lar de idosos que sabia
fazer  bonecas de trapo à  uma escola,  ensinar  os  mais
pequenos, depois os mais pequenos no Natal retribuíram
com canções de Natal no lar […]”
(trecho da entrevista)

De acordo com a gestora as duas instituições procuram cumprir com a

missão social dos museus, de estar trazendo os visitantes para conhecerem e

participarem das atividades realizadas pelas duas instituições. Para ela o uso

das redes sociais tem sido um contributo importante na divulgação dos eventos

e na aproximação do público com os museus. Vê-se neste comentário:

“[…]  Já  tivemos  alguns  eventos  que  duplicaram  os
visitantes.  Por  exemplo,  o  Instagram.  Criamos  um
Instagram, estávamos só com uma conta do Facebook.
Quando  há  uma  inauguração,  ou  quando  há  qualquer
coisa que o museu queira lançar, vamos a todos os grupos
que existem nos grupos do Facebook de Vila Real, Vila
Real – Douro. Tudo que possas imaginar que a gente se
registrou lá o nosso cartaz e a nossa informação […]”
(trecho da entrevista)
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6.2.5 Síntese da entrevista com a direção do Museu do Som e da 

Imagem

Assim  como  com  os  outros  museus  estudados,  realizamos  uma

entrevista com o gestor do Museu do Som e da Imagem, Dr. Vítor Nogueira 44.

Quando perguntamos ao gestor sobre as acessibilidades deste museu

ele o considera acessível.

“[…] Sim, do ponto de vista das acessibilidades no seu
ponto  de  vista  físico,  acho  que  o  museu  está  bem
preparado, não tendo grandes dificuldades, não nos temos
confrontado com grandes dificuldades nestes 10 anos de
funcionamento […]”
(trecho da entrevista)

Quando  questionado  se  o  museu  costuma  receber  pessoas  com

necessidades específicas o gestor declara que:

“[…]  Sim,  diversas  vezes  em  grupos  organizados.  Não
tanto  a  título  de  curiosidade,  talvez  não  seja  muito
importante, não tanto agora como antigamente. Ou seja,
como há dois,  três,  quatro,  cinco ou seis  anos,  porque
houve uma redução de recursos humanos disponíveis no
museu […]”
(trecho da entrevista)

Em relação ao Serviço Educativo, as atividades mais comuns são as

visitas guiadas, que incluem todos os públicos, e que muitas vezes recebem

grupos  compostos  por  pessoas  com  deficiência,  idosos  e  crianças.  Mas

também realiza outras atividades conforme relato do gestor.

“[…] O que o museu vai fazendo é organizar regularmente
exposições, temos uma exposição dita permanente, mas
há sempre exposições temporárias e quase sempre essas
exposições tem uma correspondência  com um catálogo
que é no fundo, um livrinho, que faz parte dessa coleção
dos livros do Museu do Som e da Imagem […]”
(trecho da entrevista)

O gestor frisa a importância dos museus buscarem melhorias nas suas

acessibilidades para que todos os cidadãos possam aceder com facilidade as

informações e os espaços museológicos. 

44A transcrição completa da entrevista está nos anexos.
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“[…]  nós  devemos  estar  sempre  do  lado  das
acessibilidades,  sempre,  é  ótimo  que  qualquer  cidadão
aceda […]”
“[…] é muito importante melhorar as acessibilidades dos
museus e aos museus, julgo que nós não temos grandes
problemas  nesta  matéria,  o  museu  está  instalado  num
edifício recente, um edifício de 2004, que até por força da
legislação tentou seguir determinadas normas […]”
(trecho da entrevista)
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 6.3 Resultados dos inquéritos aplicados aos visitantes 

dos museus

6.3.1 Perfil sócio-demográfico e ocupacional

Durante os meses de outubro,  novembro e dezembro de 2018 foram

realizados inquéritos aos visitantes do Museu de Arqueologia e Numismática,

Museu da Vila Velha, e do Museu do Som e da Imagem. Neste período 59

pessoas  responderam  os  nossos  inquéritos,  a  maioria  dos  participantes

encontrava-se em visita guiada com um grupo nos respectivos museus. 

Seguem tabelas  com informações  sobre  o  perfil  sócio-demográfico  e

ocupacional dos participantes.

Museu de Arqueologia e Numismática

Deficiência ou
necessidade

específica
Gênero Faixa etária Numero de Inquéritos

Não Feminino <18 anos 12
>=25 2

Masculino <18 anos 8
>=25 3

Total 25

Tabela 1. Perfil sócio-demográfico dos visitantes inquiridos no MANVR.

Museu da Vila Velha

Deficiência ou
necessidade

específica
Gênero Faixa etária Numero de Inquéritos

Não Feminino <25 1
>=25 13

Masculino >=25 7

Não
identificado

<25 1

>=25 2

Total 24

Tabela 2. Perfil sócio-demográfico dos visitantes inquiridos no MVV.
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Museu do Som e da Imagem

Deficiência ou
necessidade

específica
Gênero Faixa etária Numero de Inquéritos

Não Feminino <25    2
>=25 4

Masculino >=25 4
Total 10

Tabela 3. Perfil sócio-demográfico dos visitantes inquiridos no MSI.

Ocupação

Museu de
Arqueologia

e
Numismática

Museu da
Vila Velha

Museu do
Som e da
Imagem

Total

Administrativo(a) 0 2 0 2
Arqueóloga 1 1 0 2
Artista plástico(a) 0 1 0 1
Bolsista de 
investigação

0 0 1 1

Contabilista 0 1 1 2
Engenheiro(a) 0 1 0 1
Engenheiro(a) 
agrônomo

0 1 0 1

Engenheiro(a) civil 0 1 0 1
Engenheiro(a) florestal 0 1 0 1
Esteticista 0 0 1 1
Estudante 20 3 2 25
Funcionário(a) 
público(a)

0 5 0 5

Não informado 0 1 0 1
Professor(a) 2 3 3 8
Psicólogo(a) 0 1 0 1
Relações públicas 1 1 1 3
Técnico(a) superior 0 1 0 1
Terapeuta ocupacional 1 0 0 1
Vendedora 0 0 1 1

Total 25 24 10 59

Tabela 4. Ocupação dos visitantes inquiridos nos museus da sede do distrito de Vila Real.

De acordo com as tabelas pôde ser observado que os participantes do

gênero  feminino  tem  maior  prevalência.  São  34  participantes  do  gênero

feminino, e 22 participantes do gênero masculino.
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No  Museu  da  Vila  Velha  3  participantes  não  preencheram  as

informações relativas ao gênero, por isso aparecem como “não identificados”.

Quanto  à  faixa  etária,  os  nossos  participantes  possuem  faixa  etária

muito  variável,  não  especificamos  nas  tabelas  mas  chegamos  a  ter

participantes com idade mínima de 8 anos e máxima 67 anos.

No  Museu  de  Arqueologia  e  Numismática  tivemos  uma  grande

quantidade de participantes com idade inferior a 18 anos que preencheram os

inquéritos  durante visita  escolar,  mesmo assim,  não significa que os  outros

museus não recebam com frequência este público.

No Museu da Vila Velha e Museu do Som e da Imagem conseguimos

uma amostra com idade mais elevada do que a da média dos participantes do

Museu  de  Arqueologia  e  Numismática,  em  que  a  maioria  tratava-se  de

estudantes. 

No Museu da Vila Velha e no Museu do Som e da Imagem obtivemos

ocupações mais variadas, isso deve-se ao momento em que foram colhidas as

respostas,  muitos  dos  inquiridos  foram  abordados  após  participarem  de

eventos que aconteciam nestes museus, como por exemplo, palestras, visitas

guiadas para público da terceira idade, e concertos.

Gostaríamos de ter obtido respostas de participantes com deficiência ou

necessidade específica,  mas nas nossas amostras não houve ninguém que

representasse este público.

 6.3.1.1 Os inquéritos aplicados aos visitantes do Museu de 

Arqueologia e Numismática

- Questão 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

Museu de Arqueologia e Numismática

Resposta 1

Gênero
Faixa 
etária

Positiva Negativa Ambígua Total

Feminino <18 anos 12 0 0 12
>=25 2 1 1 4

Masculino <18 anos 8 0 0 8
>=25 1 0 0 1

Total 23 1 1 25
Tabela 5. Resultados questão 1 Museu de Arqueologia e Numismática.
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Quando foram questionados sobre o acolhimento nesta instituição, 23

dos inquiridos afirmaram ter uma boa experiência de acolhimento no espaço.

Muitos referiram que os funcionários atenderam com simpatia e educação. Em

contraste com um dos participantes que deu-nos uma resposta que pode ser

considerada  ambígua,  com  a  seguinte  justificativa:  “Razoável,  para  quem

conhece o tema”. E outro participante que deu-nos uma resposta negativa, com

a  seguinte  justificativa:  “O  acesso  resulta  difícil,  através  de  uma  longa

escadaria.  Por  outro  lado,  a  distribuição  das  salas  resulta  confusa,  tendo

presente a difícil orientação para a visitação”.

Fig. 111. Nuvem de palavras 1 Museu de Arqueologia e Numismática.

-  Questão 2 – As informações sobre o museu foram transmitidas com

clareza e de forma adequada para si?

Museu de Arqueologia e Numismática

Resposta

Gênero Faixa etária Positiva Negativa Total

Feminino <18 anos 12 0 12
>=25 1 1 2

Masculino <18 anos 8 0 8
>=25 2 1 3

Total 23 2 25

Tabela 6. Resultados questão 2 Museu de Arqueologia e Numismática.

Neste grupo de inquiridos, 23 participantes consideraram que o museu

apresenta as suas informações com clareza e de maneira adequada para os

visitantes.  Enquanto  2  participantes  disseram  que  não  acham  que  as
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informações  estão  de  maneira  clara  e  adequada,  com  as  seguintes

justificativas: “Não”;  “Nunca!  O  sistema  informativo  e  de  divulgação  neste

museu é quase inexistente.”

Fig. 112.  Nuvem de palavras 2 Museu de Arqueologia e Numismática.

- Questão 3 – Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

Museu de Arqueologia e Numismática

Resposta

Gênero Faixa etária Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Total

Feminino <18 anos 10 2 0 12
>=25 0 2 0 2

Masculino <18 anos 7 1 0 8
>=25 1 1 1 3

Total 18 6 1 25

Tabela 7. Resultado questão 3 Museu de Arqueologia e Numismática.

Quanto  ao  acesso  à  exposição  e  acervo,  18  dos  25  inquiridos

consideraram positivamente os acessos, como adequados para a visitação.  

Tivemos  6  participantes  do  inquérito  deram  uma  resposta

positiva/negativa.  Estes  foram  os  comentários  que  justificam  as  respostas

positivas/negativas: “Em termos de acessibilidade foi fácil para quem não tem

nenhuma deficiência,  mas as pessoas com deficiência teriam um pouco de

dificuldade para aceder.”; “Não havia assim tanto espaço, mas de resto estava

tudo bem.”; “Não tinha muito espaço para tantas turmas, mas do resto estava

tudo bem.”; “O acesso foi fácil, apesar de ser a pé. Foi bastante fácil o acesso,

apesar  de  a  entrada  ser  um pouco  pequena.”;  “Foi  fácil,  mas  alguns  dos
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objetos  estão  demasiadamente  altas,  algumas  moedas  caídas  e  outras

completamente  oxidadas,  não  permitindo  observar  os  objetos.”;  “Fui  só  e

percorri todos os andares do museu. As obras expostas estavam a altura dos

olhos,  com exceção das moedas, que, por serem muitas,  às vezes fugia à

altura dos olhos.”

Obtivemos uma única resposta negativa, onde o participante apresentou

a seguinte justificativa: “Mau. A organização das visitas é extremamente difícil.

Sem guia é cada um por si.”

Fig. 113. Nuvem de palavras 3 - Museu de Arqueologia e Numismática.

- Questão 4 – Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de

banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se

existirem).?

Museu de Arqueologia e Numismática

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

A
m

b
íg

u
a

N
ã

o
 

re
s

p
o

n
d

e
u

N
ã

o
 

u
tiliz

o
u
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e

g
a

tiv
a

N
e

u
tra

P
o

s
itiv

a

P
o

s
itiv

a
/

N
e

g
a

tiv
a

Total

Feminino
<18 
anos

0 0 0 1 0 10 1 12

>=25 0 0 1 0 0 1 0 2

Masculin
o

<18 
anos

1 1 1 0 1 4 0 8

>=25 0 0 1 0 0 2 0 3

Total 1 1 3 1 1 17 1 25

Tabela 8. Resultados questão 4 Museu de Arqueologia e Numismática
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Sobre  o  acesso  aos  equipamentos  do  museu,  17  dos  22  inquiridos

consideraram adequados. Das respostas diversas obtidas nesta questão, 3 não

utilizaram estes equipamentos; 1 resposta foi positiva/negativa; 1 resposta foi

negativa; e outra resposta demonstrou-se ambígua para a pergunta.

Quanto à resposta negativa temos o seguinte comentário: “Realmente

era difícil passar por entre as portas, mas também éramos muitos.”

Quanto  à  resposta  positiva/negativa  temos  o  seguinte  comentário:

“Apesar de não visitar todos os espaços que vi, achei bastante abertos, mas

achei  que havia muitas escadas. No entanto,  quem tivesse dificuldades em

subir, poderia utilizar um elevador.”

Para a resposta considerada ambígua colhemos o seguinte comentário:

“Pelo que eu vi, o museu só tem casa de banho, mas acho que não tem a

maior parte das coisas mencionadas.”

Fig. 114. Nuvem de palavras 4 Museu de Arqueologia e Numismática.

- Questão 5 – Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu?

É adequada? É inadequada? Sugestões

Museu de Arqueologia e Numismática

Resposta

Gênero Faixa etária
Não 
respondeu

Negativa Neutro Positiva Total

Feminino <18 anos 0 0 1 11 12
>=25 1 0 0 1 2

Masculino <18 anos 1 1 0 6 8
>=25 0 1 0 2 3

Total 2 2 1 19 22
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Tabela 9. Resultados questão 5  Museu de Arqueologia e Numismática

Quando  perguntamos  aos  inquiridos  sobre  a  impressão  da

acessibilidade neste museu, 20 dos 25 inquiridos acham que está adequada.

Obtivemos  uma  2  respostas  negativas,  1  neutra,  e  2  pessoas  não

responderam.

A resposta  que  consideramos  neutra  tem  o  seguinte  comentário:  “A

acessibilidade deste museu foi a pé até a entrada do mesmo. Depois entramos

e  a  técnica  encaminhou-nos  para  a  parte  do  visionamento  de  moedas  e

outros.”

Fig. 115. Nuvem de palavras 5 Museu de Arqueologia e Numismática

 6.3.1.2 Os  inquéritos  aplicados  aos  visitantes  do  Museu  da

Vila Velha

- Questão 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

Museu da Vila Velha

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva Negativa
Positiva/
Negativa

Total

Feminino <25 1 0 1
>=25 12 1 13

Masculino >=25 6 0 1 6

Não identificado <25 1 0 1
>=25 2 0 2

Total 22 1 1 24

Tabela 10. Resultados questão 1 Museu da Vila Velha.
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Quanto  às  respostas  negativas  tivemos  as  seguintes  justificativas:  “A

acessibilidade é pouca, pois tem muitas escadas, mas tem um elevador para

pessoas com deficiência.  Fomos a pé,  pois  o  museu é perto  da escola.  O

acesso  à  exposição  era  razoável,  pois  não  podíamos  tocar  em  nada.”;  É

inadequada.”

Perguntamos aos participantes como eles consideravam o acolhimento

neste museu. Obtivemos 22 respostas positivas para esta questão. Queríamos

perceber se os participantes sentiram-se à vontade para entrar e visitar este

museu, a maioria deles estavam satisfeitos com o acolhimento que tiveram.

Porém tivemos uma resposta negativa e uma positiva/negativa. O participante

que respondeu de forma negativa apresentou a seguinte justificativa: “Fraca”. O

participante  que  apresentou  uma  resposta  positiva/negativa  apresentou  a

seguinte justificativa: “Bom: Boa receção, mas pouca interação.”

Fig. 116.  Nuvem de palavras 1 Museu da Vila Velha.

-  Questão 2 – As informações sobre o museu foram transmitidas com

clareza e de forma adequada para si?

Museu da Vila Velha

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Ambígua Total

Feminino <25 0 1 0 0 1
>=25 11 0 0 2 11

Masculino >=25 7 0 0 0 7

Não 
identificad
o

<25 1 0 0 0 1

>=25 2 0 0 0 2

Total 21 1 0 2 24

Tabela 11. Resultados questão 2 Museu da Vila Velha.
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Perguntamos aos participantes  se  eles  achavam que  as  informações

sobre  o museu foram transmitidas  com clareza e  de forma adequada.  Das

respostas obtidas, 21 foram positivas, mas tivemos 2 respostas consideradas

ambíguas e 1 positiva/negativa. 

As  respostas  consideradas  ambíguas  podem  ser  interpretadas  de

maneiras  diferentes  de  acordo  com  quem  lê.  Para  serem  consideradas

ambíguas os visitantes  escreveram:  “As paredes tem algumas informações.

Acredito que deveria ter visitas guiadas para as pessoas entenderem melhor o

conceito.” “As informações apenas são compreendidas através da leitura dos

painéis.”

Fig. 117.  Nuvem de palavras 2 Museu da Vila Velha.

- Questão 3 – Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

Museu da Vila Velha

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Negativa Neutra Positiva
Positiva/
Negativa

Total

Feminino <25 0 0 1 0 1
>=25 0 0 12 0 12

Masculino >=25 0 1 5 1 7

Não 
identificado

<25 0 0 1 0 1

>=25 0 0 2 0 2

Total 0 1 21 1 24

Tabela 12. Resultados questão 3 Museu da Vila Velha.
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Dos participantes deste inquérito 21 responderam de maneira positiva

esta questão. Porém aparecem respostas que foram classificadas com:, neutra

e positiva/ negativa. O participante que teve a sua resposta considerada neutra

respondeu que o acesso à exposição e acervo do museu foi feito “de forma

pedonal”,  não  falou  sobre  a  experiência,  se  foi  positiva  ou  negativa.  Já  o

participante que respondeu de forma negativa/positiva,  justifica o motivo,  “a

rampa é bem íngreme”.

Fig. 118.  Nuvem de palavras 3 Museu da Vila Velha.

- Questão 4 – Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de

banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se

existirem).?

Museu da Vila Velha

Resposta

Gênero Faixa etária Ambígua
Não 
utilizou

Positiva Negativa
Tota
l

Feminino <25 0 0 1 0 1
>=25 1 3 9 0 13

Masculino >=25 0 3 4 0 7

Não 
identificado

<25 0 1 0 0 1

>=25 0 0 2 0 2

Total 24 1 7 16 0 24

Tabela 13. Resultados questão 4 Museu da Vila Velha.
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Quanto  à  questão  sobre  o  acesso  aos  equipamentos  do  museu,

obtivemos  16  respostas  positivas,  os  participantes  consideraram  que  as

condições dos equipamentos eram boas. Porém apareceram 7 respostas como

“não utilizou”, e uma resposta ambígua, onde o participante escreveu apenas a

palavra “Médio”.

Fig. 119.  Nuvem de palavras 4 Museu da Vila Velha.

- Questão 5 – Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu?

É adequada? É inadequada? Sugestões?

Museu da Vila Velha

Resposta

Gênero Faixa etária Negativa Nula Positiva Total

Feminino <25 0 0 1 1
>=25 3 1 10 14

Masculino >=25 2 1 3 6

Não identificado <25 0 0 1 1
>=25 0 0 2 2

Total 24 5 2 17 24

Tabela 14. Resultados questão 5 Museu do Som e da Imagem.

Quando  perguntamos  aos  visitantes  sobre  a  sua  impressão  sobre  a

acessibilidade do museu, dos 24 inquiridos,  17 apresentaram uma resposta

positiva, 5 apresentaram resposta negativa, e 2 apresentaram resposta nula,

pois deixaram em branco esta questão.

Dos  participantes  que  responderam  negativamente  as  justificativas

foram:  “O  gps  do  telemóvel  não  conseguiu  identificar  o  museu”;  “Nunca

deveriam ter  um elevador  que  só  por  chamada  dos  funcionários  funcione.
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Qualquer utente deveria poder entrar e sair sem ter que estar à espera de

alguém lhe facilitar o acesso,”; “O elevador deveria estar melhor sinalizado. O

aproveitamento do espaço pode melhorar.”; “Tem elevador, mas este encontra-

se mal sinalizado e a campainha distante do elevador. As escadas são à chuva

e  não  adequadas  a  todas  as  pessoas,  o  corrimão  e  os  degraus  não  me

parecem adequados a pessoas com mobilidade reduzida”; “Só quem estiver

com muita atenção é que encontrar o museu. Está mal sinalizado”.

Fig. 120.  Nuvem de palavras 5 Museu do Som e da Imagem.

 6.3.1.3 Os inquéritos aplicados aos visitantes do Museu do 

Som e da Imagem

- Questão 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

Museu do Som e da Imagem

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Ambígua Total

Feminino <25 2 0 0 0 2
>=25 3 1 0 0 4

Masculin
o

<25 0 0 0 0 0

>=25 2 1 1 0 4

Total 10 7 2 1 0 10

Tabela 15. Resultados questão 1 Museu do Som e da Imagem..
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Quando  fizemos  esta  pergunta  obtivemos  7  respostas  positivas  que

consideraram  que  o  acolhimento  foi  “bom”,  muitos  referiram  ser  um  local

tranquilo,  onde o visitante pode fazer  uma visita demorada bem à vontade.

Alguns relataram não serem recebidos pela receção, que a visita foi feita sem a

interação com funcionários do museu. Também obtivemos 1 resposta negativa

e 2 respostas positiva/negativa.

O  participante  que  deu  uma  resposta  negativa  justifica  com  este

comentário:  “Neutro  (não  acho  isto  muito  bom)”. Já  os  2  participantes  que

deram as respostas de caráter positiva/negativa justificam assim: “Não houve

ninguém a fazer receção, mas o ambiente é agradável. As pessoas sentem-se

a  vontade  para  entrar  e  explorar.”;  “Bom.  Não  percebi  interação  entre  a

receção e os visitantes.”

Fig. 121. Nuvem de palavras 1 Museu do Som e da Imagem.

-  Questão 2 – As informações sobre o museu foram transmitidas com

clareza e de forma adequada para si?

Museu do Som e da Imagem

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Ambígua Total

Feminino <25 2 0 0 0 2
>=25 3 1 0 0 4

Masculino <25 0 0 0 0 0
>=25 4 0 0 0 4

Total 10 9 1 0 0 10

Tabela 16. Resultados questão 2 Museu do Som e da Imagem.
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Quanto todos os participantes disseram que as informações transmitidas

pelo  museu  eram  “claras  e  adequadas”,  os  visitantes  responderam  que

consideram as informações claras e suficientes para este museu. Apenas um

participante respondeu de forma positiva/negativa com a seguinte justificativa:

“O espaço está visível,  mas dá pra se notar  que há algo para visitar.  Não

reparei nas placas, mas com as vidraças dpa para perceber que há algo a

visitar.”

Fig. 122. Nuvem de palavras 2 - Museu do Som e da Imagem.

- Questão 3 – Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu

Museu do Som e da Imagem

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Ambígua Total

Feminino <25 2 0 0 0 2
>=25 4 0 0 0 4

Masculino <25 0 0 0 0 0
>=25 3 0 0 1 4

Total 10 9 0 0 1 10

Tabela 17.  Resultados questão 3 Museu do Som e da Imagem.

Em relação à questão sobre o “acesso à exposição e acervo do museu”,

a grande maioria dos visitantes consideram “fácil” o acesso, sem dificuldades

para  aceder  pois  o  museu  é  pequeno.  Apenas  um  dos  participantes  do

inquérito  respondeu  de  forma  ambígua,  com  esta  justificativa:  “Estava

acompanhado de um colega. Percorremos todos os espaços do museu.”
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Fig. 123. Nuvem de palavras 3 -  do Som e da Imagem.

- Questão 4 – Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de

banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se

existirem).?

Museu do Som e da Imagem

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa
Não 
utilizou

Total

Feminino <25 0 0 0 1 1
>=25 3 0 0 2 5

Masculino <25 0 0 0 0 0
>=25 2 0 1 1 4

Total 10 5 0 1 4 10

Tabela 18. Resultados questão 4 Museu do Som e da Imagem.

Quando  perguntamos  sobre  o  “acesso  aos  equipamentos  do  museu

(casa  de  banho,  biblioteca,  auditório,  serviços  educativo,  entre  outros)”,

obtivemos resposta  de  5  participantes  que  consideraram “fácil”  aceder  aos

equipamentos que puderam visitar, como a casa de banho e auditório, mas 4

dos  participantes  não  visitaram mais  nenhuma espaço  além do  espaço  de

exposições do museu e ficaram na categoria “não utilizou”. 
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Tivemos apenas 1 participante que respondeu de forma negativa, com a

presente justificativa:  “Os acessos a estas áreas são razoáveis, o auditório é

um espaço que não permite grande mobilidade por ser um modelo “standard”

não concebido para que seja acedido sem cuidado.”

Fig. 124.  Nuvem de palavras 4 - Museu do Som e da Imagem.

- Questão 5 – Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu?

É adequada? É inadequada? Sugestões?

Museu do Som e da Imagem

Resposta

Gênero
Faixa 
etária

Positiva
Positiva/
Negativa

Negativa Neutra Total

Feminino <25 2 0 0 0 2
>=25 3 1 0 0 4

Masculino <25 0 0 0 0 0
>=25 3 0 0 1 4

Total 10 8 1 0 1 10

Tabela 19. Resultados questão 5 Museu do Som e da Imagem.

Sobre  a  última  questão,  queríamos  saber  “a  impressão  sobre  a

acessibilidade deste museu, se é adequada ou não. A maioria dos participantes

considera adequada, principalmente por haver um elevador no edifício. Mesmo

assim obtivemos respostas: positiva/negativa e neutra. 
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A resposta positiva/negativa foi  assim justificada:  “É adequada, penso

que sim. Não percebi  bem onde era a entrada. A questão da interatividade

podia ser mais clara.” 

Por fim, a resposta neutra teve a seguinte justificativa: “Como não tenho

nenhuma necessidade espacial não tenho comentários a falar.”

Fig. 125. Nuvem de palavras 5 Museu do Som e da Imagem.
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 7 Conclusões
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“Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em

permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o

sentido das outras etapas que precisamos viver.”

Gloria Hurtado

Chegar a uma conclusão exata sobre os níveis de acessibilidade de um

espaço pode ser um trabalho um tanto subjetivo, por mais que hajam normas

para  nortearem  a  nossa  avaliação,  o  olhar  de  quem  avalia  sempre  será

diferenciado de acordo com o conhecimento que este possuir sobre o tema.

Além do que, cada espaço tem as suas particularidades, que podem ou não

permitir uma adaptação seguindo os moldes do design universal.

O que pudemos observar é que há muita boa vontade por parte dos

gestores  em  promover  o  acesso  dos  visitantes  aos  museus.  Nos  seus

comentários  eles  demonstram preocupação  em melhorar  os  seus  acessos,

mas não sabem bem por onde começar, além de faltar-lhes apoios advindos

das entidades financiadoras.

Todos os museus realizam visitas guiadas para grupos de pessoas com

deficiência  ou  necessidades  específicas.  Embora  não  tenham  ainda  uma

equipa preparada especificamente para receber pessoas com deficiências ao

nível  sensorial,  os  museus  não  deixam de  atender  as  demandas  que  lhes

aparecem, independente da diversidade do seu público. 

Os gestores dos museus e a maioria dos inquiridos nos questionários

consideraram que os espaços museológicos estudados são acessíveis. Porém,

nas respostas obtidas através de questionário a maioria delas, não apresentou

uma  perspectiva  global  sobre  a  acessibilidade,  particularmente  no  que  diz

respeito aos visitantes que necessitam de apoios por conta de deficiências a

nível  sensorial  (exemplos:  cegos,  surdos,  pessoas  com  incapacidade

intelectual).

A acessibilidade é muito mais ampla do que imagina-se, há questões

ligadas  à  acessibilidade  comunicacional  que  não  foram  consideradas  pela

maior  parte  dos  participantes  nesta  pesquisa,  pois  quando  pensa-se  em

pessoas  com  deficiência,  tendemos  a  pensar  apenas  nas  pessoas  com
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mobilidade reduzida.

Nos questionários sentimos a falta  de respostas obtidas por  pessoas

com deficiência, certamente as suas experiências trariam outras visões para as

questões  apresentadas,  certamente  expressariam  as  suas  necessidades

conforme as barreiras que costumam encontrar no seu dia-a-dia. 

Neste momento nenhum dos museus investigados pode ser considerado

100% acessível, mesmo com a existência de recursos para receber pessoas

com mobilidade reduzida, como por exemplo, terem elevador, rampas e casas

de banho adaptadas. Ainda há outras questões que merecem atenção no que

diz  respeito  às  acessibilidades  e  que  foram  apontadas  no  decorrer  deste

trabalho, uma delas relativa à acessibilidade web.

Esperamos  que  esta  pesquisa  tenha  deixado  uma  boa  contribuição

sobre os aspectos das acessibilidades nestes museus a serem melhorados,

que este trabalho possa servir como referência para auxiliar a realização de

adaptações futuras nestas instituições de interesse público.
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 9.1 Regime  da  acessibilidade  aos  edifícios  e

estabelecimentos que recebem publico, via publica e

edifícios habitacionais - Decreto-lei nº163/2006, de 8 de

agosto

A promoção  da  acessibilidade  constitui  um elemento  fundamental  na
qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício
dos  direitos  que  são  conferidos  a  qualquer  membro  de  uma  sociedade
democrática,  contribuindo  decisivamente  para  um  maior  reforço  dos  laços
sociais, para uma maior participação cívica de todos aqueles que a integram e,
consequentemente,  para um crescente aprofundamento da solidariedade no
Estado social de direito.

São, assim, devidas ao Estado acções cuja finalidade seja garantir  e
assegurar  os  direitos  das  pessoas  com  necessidades  especiais,  ou  seja,
pessoas  que  se  confrontam  com  barreiras  ambientais,  impeditivas  de  uma
participação cívica activa e integral,  resultantes de factores permanentes ou
temporários, de deficiências de ordem intelectual, emocional, sensorial, física
ou comunicacional.

Do  conjunto  das  pessoas  com  necessidades  especiais  fazem  parte
pessoas com mobilidade condicionada, isto é, pessoas em cadeiras de rodas,
pessoas  incapazes  de  andar  ou  que  não  conseguem  percorrer  grandes
distâncias, pessoas com dificuldades sensoriais, tais como as pessoas cegas
ou  surdas,  e  ainda  aquelas  que,  em  virtude  do  seu  percurso  de  vida,  se
apresentam transitoriamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e
os idosos.

Constituem,  portanto,  incumbências  do  Estado,  de  acordo  com  a
Constituição da República Portuguesa, a promoção do bem-estar e qualidade
de  vida  da  população  e  a  igualdade  real  e  jurídico-formal  entre  todos  os
portugueses [alínea d) do artigo 9.º e artigo 13.º], bem como a realização de
«uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração
dos  cidadãos  portadores  de  deficiência  e  de  apoio  às  suas  famílias»,  o
desenvolvimento de «uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos
deveres de respeito e solidariedade para com eles» e «assumir o encargo da
efectiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos
pais e tutores» (n.º 2 do artigo 71.º).

Por sua vez, a alínea d) do artigo 3.º da Lei de Bases da Prevenção,
Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência (Lei n.º
38/2004, de 18 de Agosto) determina «a promoção de uma sociedade para
todos através da eliminação de barreiras e da adopção de medidas que visem
a plena participação da pessoa com deficiência».

O XVII Governo Constitucional assumiu, igualmente, no seu Programa
que  o  combate  à  exclusão  que  afecta  diversos  grupos  da  sociedade
portuguesa seria um dos objectivos primordiais da sua acção governativa, nos
quais se incluem, naturalmente, as pessoas com mobilidade condicionada que
quotidianamente têm de confrontar-se com múltiplas barreiras impeditivas do
exercício pleno dos seus direitos de cidadania.
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A matéria  das  acessibilidades  foi  já  objecto  de  regulação  normativa,
através  do  Decreto-Lei  n.º  123/97,  de  22  de  Maio,  que  introduziu  normas
técnicas, visando a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas nos
edifícios públicos, equipamentos colectivos e via pública.

Decorridos oito anos sobre a promulgação do Decreto-Lei n.º 123/97, de
22 de Maio, aprova-se agora, neste domínio, um novo diploma que define o
regime  da  acessibilidade  aos  edifícios  e  estabelecimentos  que  recebem
público, via pública e edifícios habitacionais, o qual faz parte de um conjunto
mais vasto de instrumentos que o XVII Governo Constitucional pretende criar,
visando a construção de um sistema global, coerente e ordenado em matéria
de acessibilidades,  susceptível  de  proporcionar  às pessoas com mobilidade
condicionada condições iguais às das restantes pessoas.

As razões que justificam a revogação do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22
de Maio, e a criação de um novo diploma em sua substituição prendem-se, em
primeiro lugar, com a constatação da insuficiência das soluções propostas por
esse diploma.

Pesem embora as melhorias significativas decorrentes da introdução do
Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, a sua fraca eficácia sancionatória, que
impunha, em larga medida, apenas coimas de baixo valor, fez que persistissem
na  sociedade  portuguesa  as  desigualdades  impostas  pela  existência  de
barreiras urbanísticas e arquitectónicas.

Neste  sentido,  o  presente  decreto-lei  visa,  numa  solução  de
continuidade com o anterior diploma, corrigir as imperfeições nele constatadas,
melhorando os mecanismos fiscalizadores, dotando-o de uma maior eficácia
sancionatória, aumentando os níveis de comunicação e de responsabilização
dos diversos agentes envolvidos nestes procedimentos, bem como introduzir
novas  soluções,  consentâneas  com a  evolução  técnica,  social  e  legislativa
entretanto verificada.

De entre as principais inovações introduzidas com o presente decreto-
lei, é de referir, em primeiro lugar, o alargamento do âmbito de aplicação das
normas técnicas de acessibilidades aos edifícios habitacionais, garantindo-se
assim a mobilidade sem condicionamentos, quer nos espaços públicos, como
já  resultava  do  diploma  anterior  e  o  presente  manteve,  quer  nos  espaços
privados (acessos às habitações e seus interiores).

Como  já  foi  anteriormente  salientado,  as  normas  técnicas  de
acessibilidades  que  constavam do  Decreto-Lei  n.º  123/97,  de  22  de  Maio,
foram  actualizadas  e  procedeu-se  à  introdução  de  novas  normas  técnicas
aplicáveis especificamente aos edifícios habitacionais.

Espelhando  a  preocupação  de  eficácia  da  imposição  de  normas
técnicas,  que  presidiu  à  elaboração  deste  decreto-lei,  foram  introduzidos
diversos mecanismos que têm, no essencial, o intuito de evitar a entrada de
novas  edificações  não  acessíveis  no  parque  edificado  português.  Visa-se
impedir a realização de loteamentos e urbanizações e a construção de novas
edificações que não cumpram os requisitos de acessibilidades estabelecidos
no presente decreto-lei.

As operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública, que
não  carecem,  de  modo  geral,  de  qualquer  licença  ou  autorização,  são
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registadas na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, devendo
as  entidades  administrativas  que  beneficiem  desta  isenção  declarar
expressamente que foram cumpridas, em tais operações, as normas legais e
regulamentares  aplicáveis,  designadamente  as  normas  técnicas  de
acessibilidades.

A  abertura  de  quaisquer  estabelecimentos  destinados  ao  público
(escolas,  estabelecimentos  de  saúde,  estabelecimentos  comerciais,  entre
outros) é licenciada pelas entidades competentes, quando o estabelecimento
em causa se conforme com as normas de acessibilidade.

Por  outro  lado,  consagra-se  também,  de  forma  expressa,  a
obrigatoriedade  de  comunicação  às  entidades  competentes  para  esses
licenciamentos, por parte de câmara municipal, das situações que se revelem
desconformes com as obrigações impostas por este regime, aumentando-se,
assim,  o  nível  de  coordenação  existente  entre  os  diversos  actores
intervenientes no procedimento.

Assume  igualmente  grande  importância  a  regra  agora  introduzida,
segundo a qual os pedidos de licenciamento ou autorização de loteamento,
urbanização, construção, reconstrução ou alteração de edificações devem ser
indeferidos quando não respeitem as condições de acessibilidade exigíveis,
cabendo,  no  âmbito  deste  mecanismo,  um  importante  papel  às  câmaras
municipais,  pois  são  elas  as  entidades  responsáveis  pelos  referidos
licenciamentos e autorizações.

Outro ponto fundamental deste novo regime jurídico reside na introdução
de mecanismos mais exigentes a observar sempre que quaisquer excepções
ao  integral  cumprimento  das  normas  técnicas  sobre  acessibilidades  sejam
concedidas,  nomeadamente  a  obrigatoriedade  de  fundamentar  devidamente
tais excepções, a apensação da justificação ao processo e, adicionalmente, a
publicação em local próprio para o efeito.

As  coimas  previstas  para  a  violação  das  normas  técnicas  de
acessibilidades  são  sensivelmente  mais  elevadas  do  que  as  previstas  no
diploma anterior sobre a matéria, e, com o intuito de reforçar ainda mais a co-
actividade das normas de acessibilidades, a sua aplicação pode também ser
acompanhada da aplicação de sanções acessórias.

Neste  domínio,  visa-se,  igualmente,  definir  de  forma  mais  clara  a
responsabilidade dos diversos agentes que intervêm no decurso das diversas
operações urbanísticas, designadamente o projectista, o responsável técnico
ou o dono da obra.

O  produto  da  cobrança  destas  coimas  reverte  em  parte  para  as
entidades fiscalizadoras e, noutra parte, para a entidade pública responsável
pela  execução  das  políticas  de  prevenção,  habilitação,  reabilitação  e
participação das pessoas com deficiência.

Outra inovação importante introduzida pelo presente decreto-lei consiste
na atribuição de um papel activo na defesa dos interesses acautelados aos
cidadãos com necessidades especiais e às organizações não governamentais
representativas dos seus interesses. Estes cidadãos e as suas organizações
são os principais interessados no cumprimento das normas de acessibilidades,
pelo  que  se  procurou  conceder-lhes  instrumentos  de  fiscalização  e  de
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imposição  das  mesmas.  As  organizações  não  governamentais  de  defesa
destes interesses podem, assim, intentar acções, nos termos da lei da acção
popular, visando garantir o cumprimento das presentes normas técnicas. Estas
acções  podem  configurar-se  como  as  clássicas  acções  cíveis,  por
incumprimento  de  norma legal  de  protecção  de  interesses  de  terceiros,  ou
como acções administrativas. O regime aqui proposto deve ser articulado com
o regime das  novas  acções  administrativas,  introduzidas  com o  Código  de
Processo nos Tribunais Administrativos, que pode, em muitos casos, ser um
instrumento válido de defesa dos interesses destes cidadãos em matéria de
acessibilidades.

Por fim, a efectividade do regime introduzido por este decreto-lei ficaria
diminuída caso não fossem consagrados mecanismos tendentes à avaliação e
acompanhamento da sua aplicação,  pelo que as informações recolhidas no
terreno, no decurso das acções de fiscalização, são remetidas para a Direcção-
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que procederá, periodicamente,
a  um  diagnóstico  global  do  nível  de  acessibilidade  existente  no  edificado
nacional.

Foram promovidas as diligências necessárias à audição da Ordem dos
Engenheiros e da Ordem dos Arquitectos.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas e
a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Assim:

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei n.º 38/2004,
de  18  de  Agosto,  e  nos  termos  da  alínea  c)  do  n.º  1  do  artigo  198.º  da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

1 - O presente decreto-lei tem por objecto a definição das condições de
acessibilidade a satisfazer no projecto e na construção de espaços públicos,
equipamentos colectivos e edifícios públicos e habitacionais.

2  -  São  aprovadas  as  normas  técnicas  a  que  devem  obedecer  os
edifícios,  equipamentos  e  infra-estruturas  abrangidos,  que  se  publicam  no
anexo ao presente decreto-lei e que dele faz parte integrante.

3 - Mantém-se o símbolo internacional de acessibilidade, que consiste
numa  placa  com  uma  figura  em  branco  sobre  um  fundo  azul,  em  tinta
reflectora, especificada na secção 4.14.3 do anexo ao presente decreto-lei, a
qual é obtida junto das entidades licenciadoras.

4 - O símbolo internacional de acessibilidade deve ser afixado em local
bem  visível  nos  edifícios,  estabelecimentos  e  equipamentos  de  utilização
pública e via pública que respeitem as normas técnicas constantes do anexo ao
presente decreto-lei.
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Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 - As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações
e respectivos espaços circundantes da administração pública central, regional e
local, bem como dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços
personalizados ou de fundos públicos.

2  -  As  normas  técnicas  aplicam-se  também  aos  seguintes  edifícios,
estabelecimentos e equipamentos de utilização pública e via pública:

a) Passeios e outros percursos pedonais pavimentados;

b) Espaços de estacionamento marginal à via pública ou em parques de
estacionamento público;

c)  Equipamentos  sociais  de  apoio  a  pessoas  idosas  e  ou  com
deficiência,  designadamente  lares,  residências,  centros  de  dia,  centros  de
convívio, centros de emprego protegido, centros de actividades ocupacionais e
outros equipamentos equivalentes;

d) Centros de saúde, centros de enfermagem, centros de diagnóstico,
hospitais,  maternidades,  clínicas,  postos  médicos  em  geral,  centros  de
reabilitação, consultórios médicos, farmácias e estâncias termais;

e)  Estabelecimentos  de  educação  pré-escolar  e  de  ensino  básico,
secundário e superior, centros de formação, residenciais e cantinas;

f)  Estações  ferroviárias  e  de  metropolitano,  centrais  de  camionagem,
gares marítimas e fluviais, aerogares de aeroportos e aeródromos, paragens
dos  transportes  colectivos  na  via  pública,  postos  de  abastecimento  de
combustível e áreas de serviço;

g)  Passagens  de  peões  desniveladas,  aéreas  ou  subterrâneas,  para
travessia de vias férreas, vias rápidas e auto-estradas;

h) Estações de correios, estabelecimentos de telecomunicações, bancos
e respectivas caixas multibanco, companhias de seguros e estabelecimentos
similares;

i) Parques de estacionamento de veículos automóveis;

j) Instalações sanitárias de acesso público;

l) Igrejas e outros edifícios destinados ao exercício de cultos religiosos;

m)  Museus,  teatros,  cinemas,  salas  de  congressos  e  conferências  e
bibliotecas públicas,  bem como outros edifícios ou instalações destinados a
actividades recreativas e sócio-culturais;

n) Estabelecimentos prisionais e de reinserção social;

o) Instalações desportivas, designadamente estádios, campos de jogos
e pistas de atletismo, pavilhões e salas de desporto,  piscinas e centros de
condição física, incluindo ginásios e clubes de saúde;

p) Espaços de recreio e lazer, nomeadamente parques infantis, parques
de diversões, jardins, praias e discotecas;

q)  Estabelecimentos  comerciais  cuja  superfície  de  acesso  ao  público
ultrapasse  150  m2,  bem  como  hipermercados,  grandes  superfícies,
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supermercados e centros comerciais;

r)  Estabelecimentos  hoteleiros,  meios  complementares  de  alojamento
turístico,  à  excepção  das  moradias  turísticas  e  apartamentos  turísticos
dispersos,  nos  termos  da  alínea  c)  do  n.º  2  do  artigo  38.º  do  Decreto
Regulamentar n.º 34/97, de 17 de Setembro, conjuntos turísticos e ainda cafés
e bares cuja superfície de acesso ao público ultrapasse 150 m2;

s) Edifícios e centros de escritórios.

3  -  As  normas  técnicas  sobre  acessibilidades  aplicam-se  ainda  aos
edifícios habitacionais.

4  -  As  presentes  normas  aplicam-se  sem  prejuízo  das  contidas  em
regulamentação técnica específica mais exigente.

Artigo 3.º

Licenciamento e autorização

1 - As câmaras municipais indeferem o pedido de licença ou autorização
necessária ao loteamento ou a obras de construção, alteração, reconstrução,
ampliação  ou  de  urbanização,  de  promoção  privada,  referentes  a  edifícios,
estabelecimentos ou equipamentos abrangidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 2.º,
quando estes não cumpram os requisitos técnicos estabelecidos neste decreto-
lei.

2 - A concessão de licença ou autorização para a realização de obras de
alteração ou reconstrução das edificações referidas, já existentes à data da
entrada  em  vigor  do  presente  decreto-lei,  não  pode  ser  recusada  com
fundamento  na  desconformidade  com  as  presentes  normas  técnicas  de
acessibilidade,  desde  que  tais  obras  não  originem  ou  agravem  a
desconformidade  com  estas  normas  e  se  encontrem  abrangidas  pelas
disposições constantes dos artigos 9.º e 10.º

3  -  O  disposto  nos  n.os  1  e  2  aplica-se  igualmente  às  operações
urbanísticas referidas no n.º 1 do artigo 2.º, quando estas estejam sujeitas a
procedimento de licenciamento ou autorização, nos termos do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro.

4  -  O  disposto  no  presente  artigo  não  prejudica  o  estabelecido  no
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, quanto à sujeição de operações
urbanísticas a licenciamento ou autorização.

5 -  Os pedidos referentes aos loteamentos e obras abrangidas pelos
n.os  1,  2  e  3  devem ser  instruídos  com um plano  de  acessibilidades  que
apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções
de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas
em  matéria  de  acessibilidade  a  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade
condicionada, nos termos regulamentados na Portaria n.º 1110/2001, de 19 de
Setembro.

Artigo 4.º

Operações urbanísticas promovidas pela Administração Publica

1 -  Os órgãos da administração pública central,  regional  e local,  dos
institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e de
fundos públicos e as entidades concessionárias de obras ou serviços públicos,
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promotores de operações urbanísticas que não careçam de licenciamento ou
autorização  camarária,  certificam  o  cumprimento  das  normas  legais  e
regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas constantes do
anexo ao presente decreto-lei, através de termo de responsabilidade, definido
em portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças, da
administração local, do ambiente, da solidariedade social e das obras públicas.

2 - O termo de responsabilidade referido no número anterior deve ser
enviado, para efeitos de registo, à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais.

Artigo 5.º

Definições

Para  efeitos  do  presente  decreto-lei,  são  aplicáveis  as  definições
constantes do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

Artigo 6.º

Licenciamento de estabelecimentos

1 - As autoridades administrativas competentes para o licenciamento de
estabelecimentos  comerciais,  escolares,  de  saúde  e  turismo  e
estabelecimentos  abertos  ao  público  abrangidos  pelo  presente  decreto-lei
devem recusar a emissão da licença ou autorização de funcionamento quando
esses  estabelecimentos  não  cumpram  as  normas  técnicas  constantes  do
anexo que o integra.

2 - A câmara municipal deve, obrigatoriamente, para efeitos do disposto
no número anterior,  comunicar às entidades administrativas competentes as
situações de incumprimento das normas técnicas anexas a este decreto-lei.

Artigo 7.º

Direito à informação

1 - As organizações não governamentais das pessoas com deficiência e
das pessoas com mobilidade condicionada têm o direito de conhecer o estado
e andamento dos processos de licenciamento ou autorização das operações
urbanísticas e de obras de construção, ampliação,  reconstrução e alteração
dos  edifícios,  estabelecimentos  e  equipamentos referidos  no  artigo  2.º,  nos
termos do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

2 - As organizações não governamentais mencionadas no artigo anterior
têm ainda o direito de ser informadas sobre as operações urbanísticas relativas
a  instalações  e  respectivos  espaços  circundantes  da  administração  pública
central,  regional  e  local,  bem  como  dos  institutos  públicos  que  revistam a
natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos, que não careçam
de licença ou autorização nos termos da legislação em vigor.

Artigo 8.º

Publicidade

A publicitação de que o pedido de licenciamento ou autorização de obras
abrangidas pelo artigo 3.º  e o início de processo tendente à realização das
operações urbanísticas referidas no artigo 4.º é conforme às normas técnicas
previstas no presente decreto-lei deve ser inscrita no aviso referido no artigo
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12.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, nos termos a regulamentar
em portaria complementar à aí referida, da competência conjunta dos ministros
responsáveis  pelas  áreas  da  administração  local,  do  ambiente,  da
solidariedade social e das obras públicas.

Artigo 9.º

Instalações, edifícios, estabelecimentos e espaços circundantes já
existentes

1 - As instalações, edifícios, estabelecimentos, equipamentos e espaços
abrangentes referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º, cujo início de construção
seja anterior a 22 de Agosto de 1997, são adaptados dentro de um prazo de 10
anos, contados a partir da data de início de vigência do presente decreto-lei, de
modo a assegurar o cumprimento das normas técnicas constantes do anexo
que o integra.

2 - As instalações, edifícios, estabelecimentos, equipamentos e espaços
abrangentes referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º, cujo início de construção
seja posterior a 22 de Agosto de 1997, são adaptados dentro de um prazo de
cinco anos, contados a partir da data de início de vigência do presente decreto-
lei.

3 - As instalações, edifícios, estabelecimentos, equipamentos e espaços
abrangentes  referidos  nos  n.os  1  e  2  do  artigo  2.º  que  se  encontrem em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, estão
isentos do cumprimento das normas técnicas anexas ao presente decreto-lei.

4 - Após o decurso dos prazos estabelecidos nos números anteriores, a
desconformidade  das  edificações  e  estabelecimentos  aí  referidos  com  as
normas  técnicas  de  acessibilidade  é  sancionada  nos  termos  aplicáveis  às
edificações e estabelecimentos novos.

Artigo 10.º

Excepções

1 - Nos casos referidos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, o cumprimento
das  normas  técnicas  de  acessibilidade  constantes  do  anexo  ao  presente
decreto-lei não é exigível quando as obras necessárias à sua execução sejam
desproporcionadamente difíceis, requeiram a aplicação de meios económico-
financeiros desproporcionados ou não disponíveis, ou ainda quando afectem
sensivelmente  o  património  cultural  ou  histórico,  cujas  características
morfológicas, arquitectónicas e ambientais se pretende preservar.

2  -  As  excepções  referidas  no  número  anterior  são  devidamente
fundamentadas,  cabendo  às  entidades  competentes  para  a  aprovação  dos
projectos autorizar a realização de soluções que não satisfaçam o disposto nas
normas técnicas, bem como expressar e justificar os motivos que legitimam
este incumprimento.

3  -  Quando  não  seja  desencadeado  qualquer  procedimento  de
licenciamento ou de autorização, a competência referida no número anterior
pertence,  no  âmbito  das  respectivas  acções  de  fiscalização,  às  entidades
referidas no artigo 12.º

4  -  Nos casos de operações urbanísticas  isentas  de licenciamento  e

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 205



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

autorização,  nos  termos do  Decreto-Lei  n.º  555/99,  de  16 de Dezembro,  a
justificação dos motivos que legitimam o incumprimento das normas técnicas
de  acessibilidades  é  consignada  em  adequado  termo  de  responsabilidade
enviado, para efeitos de registo, à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais.

5 - Se a satisfação de alguma ou algumas das especificações contidas
nas normas técnicas for impraticável devem ser satisfeitas todas as restantes
especificações.

6 - A justificação dos motivos que legitimam o incumprimento do disposto
nas  normas  técnicas  fica  apensa  ao  processo  e  disponível  para  consulta
pública.

7  -  A justificação  referida  no  número  anterior,  nos  casos  de  imóveis
pertencentes a particulares, é objecto de publicitação no sítio da Internet do
município  respectivo  e,  nos  casos  de  imóveis  pertencentes  a  entidades
públicas, através de relatório anual, no sítio da Internet a que tenham acesso
oficial.

8 - A aplicação das normas técnicas aprovadas por este decreto-lei a
edifícios e respectivos espaços circundantes que revistam especial interesse
histórico e arquitectónico, designadamente os imóveis classificados ou em vias
de  classificação,  é  avaliada  caso  a  caso  e  adaptada  às  características
específicas  do  edifício  em causa,  ficando  a  sua  aprovação  dependente  do
parecer  favorável  do  Instituto  Português  do  Património  Arquitectónico  e
Arqueológico.

Artigo 11.º

Obras em execução ou em processo de licenciamento ou autorização

O presente decreto-lei não se aplica:

a) Às obras em execução, aquando da sua entrada em vigor;

b)  Aos  projectos  de  novas  construções  cujo  processo  de  aprovação,
licenciamento ou autorização esteja em curso à data da sua entrada em vigor.

 

Artigo 12.º

Fiscalização

A fiscalização  do  cumprimento  das  normas  aprovadas  pelo  presente
decreto-lei compete:

a) À Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais quanto aos
deveres impostos às entidades da administração pública central e dos institutos
públicos  que  revistam  a  natureza  de  serviços  personalizados  e  de  fundos
públicos;

b) À Inspecção-Geral da Administração do Território quanto aos deveres
impostos às entidades da administração pública local;

c)  Às  câmaras  municipais  quanto  aos  deveres  impostos
aos particulares.

Artigo 13.º
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Responsabilidade civil

As entidades públicas ou privadas que actuem em violação do disposto
no presente decreto-lei incorrem em responsabilidade civil, nos termos da lei
geral, sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional ou disciplinar que
ao caso couber.

Artigo 14.º

Direito de acção das associações e fundações de defesa dos interesses
das pessoas com deficiência

1 - As organizações não governamentais das pessoas com deficiência e
de  mobilidade  reduzida  dotadas  de  personalidade  jurídica  têm  legitimidade
para  propor  e  intervir  em  quaisquer  acções  relativas  ao  cumprimento  das
normas técnicas de acessibilidade contidas no anexo ao presente decreto-lei.

2  -  Constituem  requisitos  da  legitimidade  activa  das  associações  e
fundações:

a)  Inclusão  expressa  nas  suas  atribuições  ou  nos  seus  objectivos
estatutários  a  defesa  dos  interesses  das  pessoas  com  deficiências  ou
mobilidade reduzida;

b) Não exercício de qualquer tipo de actividade liberal concorrente com
empresas ou profissionais liberais.

3  -  Aplica-se  o  regime especial  disposto  na Lei  n.º  83/95,  de  31  de
Agosto,  relativa  à  acção  popular,  ao  pagamento  de  preparos  e  custas  nas
acções propostas nos termos do n.º 1.

Artigo 15.º

Responsabilidade disciplinar

Os funcionários e agentes da administração pública central, regional e
local  e  dos  institutos  públicos  que  revistam  a  natureza  de  serviços
personalizados ou fundos públicos que deixarem de participar infracções ou
prestarem informações falsas ou erradas, relativas ao presente decreto-lei, de
que  tiverem  conhecimento  no  exercício  das  suas  funções,  incorrem  em
responsabilidade  disciplinar,  nos  termos  da  lei  geral,  para  além  da
responsabilidade civil e criminal que ao caso couber.

Artigo 16.º

Responsabilidade contra-ordenacional

Constitui contra-ordenação, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º
555/99,  de  16  de  Dezembro,  todo  o  facto  típico,  ilícito  e  censurável  que
consubstancie a violação de uma norma que imponha deveres de aplicação,
execução, controlo ou fiscalização das normas técnicas constantes do anexo
ao presente decreto-lei, designadamente:

a) Não observância dos prazos referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º para
a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos e espaços abrangentes
em conformidade com as normas técnicas constantes do anexo ao presente
decreto-lei;

b)  Concepção  ou  elaboração  de  operações  urbanísticas  em
desconformidade  com  os  requisitos  técnicos  estabelecidos  no  presente
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decreto-lei;

c)  Emissão  de  licença  ou  autorização  de  funcionamento  de
estabelecimentos que não cumpram as normas técnicas constantes do anexo
ao presente decreto-lei;

d) Incumprimento das obrigações previstas no artigo 4.º

Artigo 17.º

Sujeitos

Incorrem  em  responsabilidade  contra-ordenacional  os  agentes  que
tenham  contribuído,  por  acção  ou  omissão,  para  a  verificação  dos  factos
descritos no artigo anterior, designadamente o projectista, o director técnico ou
o dono da obra.

Artigo 18.º

Coimas

1 - As contra-ordenações são puníveis com coima de (euro) 250 a (euro)
3740,98,  quando se  trate  de  pessoas singulares,  e  de  (euro)  500  a  (euro)
44891,81, quando o infractor for uma pessoa colectiva.

2 - Em caso de negligência, os montantes máximos previstos no número
anterior são, respectivamente, de (euro) 1870,49 e de (euro) 22445,91.

3  -  O disposto  nos números anteriores não prejudica a aplicação de
outras  normas  sancionatórias  da  competência  das  entidades  referidas  nos
artigos 3.º e 6.º

4 - O produto da cobrança das coimas referidas nos n.os 1 e 2 destina-
se:

a)  50%  à  entidade  pública  responsável  pela  execução  das
políticas  de  prevenção,  habilitação,  reabilitação  e  participação  das  pessoas
com deficiência para fins de investigação científica;

b)  50% à  entidade  competente  para  a  instauração  do  processo  de  contra-
ordenação nos termos do artigo 21.º

Artigo 19.º

Sanções acessórias

1  -  As  contra-ordenações  previstas  no  artigo  16.º  podem  ainda
determinar a aplicação das seguintes sanções acessórias, quando a gravidade
da infracção o justifique:

a) Privação do direito a subsídios atribuídos por entidades públicas ou
serviços públicos;

b) Interdição de exercício da actividade cujo exercício dependa de título
público ou de autorização ou homologação de autoridade pública;

c) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a
autorização ou licença de autoridade administrativa;

d) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a autoridade competente
para a instauração do processo de contra-ordenação notifica as entidades às
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quais  pertençam  as  competências  decisórias  aí  referidas  para  que  estas
procedam à execução das sanções aplicadas.

3 -  As sanções referidas neste artigo têm a duração máxima de dois
anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.

Artigo 20.º

Determinação da sanção aplicável

A determinação da coima e das sanções acessórias faz-se em função da
gravidade  da  contra-ordenação,  da  ilicitude  concreta  do  facto,  da  culpa  do
infractor e dos benefícios obtidos e tem em conta a sua situação económica.

Artigo 21.º

Competência sancionatória

A competência para determinar a instauração dos processos de contra-
ordenação,  para  designar  o  instrutor  e  para  aplicar  as  coimas  e  sanções
acessórias pertence:

a) À Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais no âmbito
das  acções  de  fiscalização  às  instalações  e  espaços  circundantes  da
administração  central  e  dos  institutos  públicos  que  revistam a  natureza  de
serviços personalizados e de fundos públicos;

b)  Às câmaras municipais  no  âmbito  das acções de fiscalização dos
edifícios, espaços e estabelecimentos pertencentes a entidades privadas.

Artigo 22.º

Avaliação e acompanhamento

1 - A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais acompanha
a aplicação do presente  decreto-lei  e  procede,  periodicamente,  à  avaliação
global do grau de acessibilidade dos edifícios, instalações e espaços referidos
no artigo 2.º

2 -  As câmaras municipais  e  a Inspecção-Geral  da Administração do
Território enviam à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, até
ao dia 30 de Março de cada ano, um relatório da situação existente tendo por
base os elementos recolhidos nas respectivas acções de fiscalização.

3  -  A avaliação  referida  no  n.º  1  deve,  anualmente,  ser  objecto  de
publicação.

Artigo 23.º

Norma transitória

1 - As normas técnicas sobre acessibilidades são aplicáveis, de forma
gradual, ao longo de oito anos, no que respeita às áreas privativas dos fogos
destinados a habitação de cada edifício, sempre com um mínimo de um fogo
por edifício, a, pelo menos:

a) 12,5% do número total de fogos, relativamente a edifício cujo projecto
de  licenciamento  ou  autorização  seja  apresentado  na  respectiva  câmara
municipal no ano subsequente à entrada em vigor deste decreto-lei;

b) De 25% a 87,5% do número total de fogos, relativamente a edifício
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cujo projecto de licenciamento ou autorização seja apresentado na respectiva
câmara municipal do 2.º ao 7.º ano subsequentes à entrada em vigor deste
decreto-lei, na razão de um acréscimo de 12,5% do número total de fogos por
cada ano.

2 - As normas técnicas sobre acessibilidades são aplicáveis à totalidade
dos fogos destinados a habitação de edifício cujo projecto de licenciamento ou
autorização  seja  apresentado  na  respectiva  câmara  municipal  no  8.º  ano
subsequente à entrada em vigor deste decreto-lei e anos seguintes.

Artigo 24.º

Aplicação às Regiões Autónomas

O presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira,  sem  prejuízo  de  diploma  regional  que  proceda  às  necessárias
adaptações.

Artigo 25.º

Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio.

Artigo 26.º

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor seis meses após a sua publicação.

ANEXO

Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com
mobilidade condicionada

Capítulo 1 - Via publica:

Secção 1.1 - Percurso acessível:

1.1.1  -  As  áreas  urbanizadas  devem  ser  servidas  por  uma  rede  de
percursos pedonais,  designados de acessíveis,  que proporcionem o acesso
seguro e confortável  das pessoas com mobilidade condicionada a todos os
pontos relevantes da sua estrutura activa, nomeadamente:

1) Lotes construídos;

2) Equipamentos colectivos;

3) Espaços públicos de recreio e lazer;

4) Espaços de estacionamento de viaturas;

5)  Locais  de  paragem temporária  de  viaturas  para  entrada/saída  de
passageiros;

6) Paragens de transportes públicos.

1.1.2 - A rede de percursos pedonais acessíveis deve ser contínua e
coerente,  abranger  toda  a  área  urbanizada  e  estar  articulada  com  as
actividades e funções urbanas realizadas tanto no solo público como no solo
privado.

1.1.3 - Na rede de percursos pedonais acessíveis devem ser incluídos:
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1) Os passeios e caminhos de peões;

2) As escadarias, escadarias em rampa e rampas;

3) As passagens de peões, à superfície ou desniveladas;

4) Outros espaços de circulação e permanência de peões.

1.1.4  -  Os  percursos  pedonais  acessíveis  devem  satisfazer  o
especificado no capítulo 4 e os elementos que os constituem devem satisfazer
o especificado nas respectivas secções do presente capítulo.

1.1.5 - Caso não seja possível cumprir o disposto no número anterior em
todos os percursos pedonais, deve existir pelo menos um percurso acessível
que o satisfaça, assegurando os critérios definidos no n.º 1.1.1 e distâncias de
percurso, medidas segundo o trajecto real no terreno, não superiores ao dobro
da distância percorrida pelo trajecto mais directo.

Secção 1.2 - Passeios e caminhos de peões:

1.2.1  -  Os passeios  adjacentes  a  vias principais  e  vias  distribuidoras
devem ter uma largura livre não inferior a 1,5 m.

1.2.2 - Os pequenos acessos pedonais no interior de áreas plantadas,
cujo comprimento total não seja superior a 7 m, podem ter uma largura livre
não inferior a 0,9 m.

Secção 1.3 - Escadarias na via publica:

1.3.1 - As escadarias na via pública devem satisfazer o especificado na
secção 2.4 e as seguintes condições complementares:

1)  Devem  possuir  patamares  superior  e  inferior  com  uma  faixa  de
aproximação constituída por um material de revestimento de textura diferente e
cor contrastante com o restante piso;

2) Devem ser constituídas por degraus que cumpram uma das seguintes
relações dimensionais:

3) Se vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem ter corrimãos de
ambos os lados ou um duplo corrimão central, se a largura da escadaria for
superior a 3 m, ter corrimãos de ambos os lados e um duplo corrimão central,
se a largura da escadaria for superior a 6 m.

Secção 1.4 - Escadarias em rampa na via publica:

1.4.1  -  As  escadarias  em  rampa  na  via  pública  devem  satisfazer  o
especificado na secção 1.3 e as seguintes condições complementares:

1) Os troços em rampa devem ter uma inclinação nominal não superior a
6% e um desenvolvimento, medido entre o focinho de um degrau e a base do
degrau seguinte, não inferior a 0,75 m ou múltiplos inteiros deste valor;
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2)  A projecção horizontal  dos troços em rampa entre patins ou entre
troços de nível não deve ser superior a 20 m.

Secção 1.5 - Rampas na via publica:

1.5.1 -  As rampas na via pública devem satisfazer o  especificado na
secção 2.5, e as que vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem ainda:

1) Ter corrimãos de ambos os lados ou um duplo corrimão central, se a
largura da rampa for superior a 3 m;

2) Ter corrimãos de ambos os lados e um duplo corrimão central, se a
largura da rampa for superior a 6 m.

Secção 1.6 - Passagens de peões de superfície:

1.6.1 - A altura do lancil em toda a largura das passagens de peões não
deve ser superior a 0,02 m.

1.6.2  -  O pavimento  do  passeio  na zona  imediatamente  adjacente  à
passagem de peões deve ser rampeado, com uma inclinação não superior a
8% na direcção da passagem de peões e não superior a 10% na direcção do
lancil  do  passeio  ou  caminho  de  peões,  quando  este  tiver  uma orientação
diversa da passagem de peões,  de  forma a estabelecer  uma concordância
entre o nível  do pavimento do passeio e o nível  do pavimento da faixa de
rodagem.

1.6.3  -  A  zona  de  intercepção  das  passagens  de  peões  com  os
separadores centrais das rodovias deve ter, em toda a largura das passagens
de peões, uma dimensão não inferior a 1,2 m e uma inclinação do piso e dos
seus  revestimentos  não  superior  a  2%,  medidas  na  direcção  do
atravessamento dos peões.

1.6.4 - Caso as passagens de peões estejam dotadas de dispositivos
semafóricos  de  controlo  da  circulação,  devem  satisfazer  as  seguintes
condições:

1) Nos semáforos que sinalizam a travessia de peões de accionamento
manual, o dispositivo de accionamento deve estar localizado a uma altura do
piso compreendida entre 0,8 m e 1,2 m;

2)  O  sinal  verde  de  travessia  de  peões  deve  estar  aberto  o  tempo
suficiente para permitir a travessia, a uma velocidade de 0,4 m/s, de toda a
largura da via ou até ao separador central, quando ele exista;

3) Os semáforos que sinalizam a travessia de peões instalados em vias
com grande volume de tráfego de veículos ou intensidade de uso por pessoas
com deficiência visual devem ser equipados com mecanismos complementares
que emitam um sinal sonoro quando o sinal estiver verde para os peões.

1.6.5  -  Caso  sejam realizadas obras  de  construção,  reconstrução  ou
alteração, as passagens de peões devem:

1) Ter os limites assinalados no piso por alteração da textura ou pintura
com cor contrastante;

2) Ter o início e o fim assinalados no piso dos passeios por sinalização
táctil;

3) Ter os sumidouros implantados a montante das passagens de peões,
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de modo a evitar o fluxo de águas pluviais nesta zona.

Secção 1.7 - Passagens de peões desniveladas:

1.7.1  -  As  rampas  de  passagens  de  peões  desniveladas  devem
satisfazer o especificado na secção 2.5 e as seguintes especificações mais
exigentes:

1) Ter uma largura não inferior a 1,5 m;

2)  Ter  corrimãos  duplos  situados,  respectivamente,  a  alturas  da
superfície da rampa de 0,75 m e de 0,9 m.

1.7.2 - Caso não seja viável a construção de rampas nas passagens de
peões  desniveladas  que  cumpram o  disposto  na  secção  1.5,  os  desníveis
devem  ser  vencidos  por  dispositivos  mecânicos  de  elevação  (exemplos:
ascensores, plataformas elevatórias).

1.7.3 - Quando nas passagens desniveladas existirem escadas, estas
devem satisfazer o especificado na secção 2.4 e as seguintes condições mais
exigentes:

1) Ter lanços, patins e patamares com largura não inferior a 1,5 m;

2) Ter degraus com altura (espelho) não superior a 0,16 m;

3) Ter patins intermédios sempre que o desnível a vencer for superior a
1,5 m;

4) Ter uma faixa de aproximação nos patamares superior e inferior das
escadas  com  um  material  de  revestimento  de  textura  diferente  e  cor
contrastante com o restante piso;

5) Ter rampas alternativas.

Secção 1.8 - Outros espaços de circulação e permanência de peões:

1.8.1  -  Nos  espaços  de  circulação  e  permanência  de  peões  na  via
pública que não se enquadram especificamente numa das tipologias anteriores
devem ser aplicadas as especificações definidas na secção 1.2 e as seguintes
condições adicionais:

1) O definido na secção 1.3, quando incorporem escadarias ou degraus;

2) O definido na secção 1.3.1, quando incorporem escadarias em rampa;

3) O definido na secção 1.5, quando incorporem rampas.

1.8.2  -  Nos  espaços  de  circulação  e  permanência  de  peões  na  via
pública  cuja área seja igual  ou  superior  a  100 m2,  deve ser  dada atenção
especial às seguintes condições:

1)  Deve  assegurar-se  a  drenagem  das  águas  pluviais,  através  de
disposições técnicas e construtivas que garantam o rápido escoamento e a
secagem dos pavimentos;

2)  Deve  proporcionar-se  a  legibilidade  do  espaço,  através  da  adopção  de
elementos e texturas de pavimento que forneçam, nomeadamente às pessoas
com  deficiência  da  visão,  a  indicação  dos  principais  percursos  de
atravessamento.
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Capítulo 2 - Edifícios e estabelecimentos em geral:

Secção 2.1 - Percurso acessível:

2.1.1  -  Os  edifícios  e  estabelecimentos  devem  ser  dotados  de  pelo
menos um percurso, designado de acessível, que proporcione o acesso seguro
e confortável das pessoas com mobilidade condicionada entre a via pública, o
local de entrada/saída principal e todos os espaços interiores e exteriores que
os constituem.

2.1.2 - Nos edifícios e estabelecimentos podem não ter acesso através
de um percurso acessível:

1)  Os  espaços  em  que  se  desenvolvem  funções  que  podem  ser
realizadas em outros locais sem prejuízo do bom funcionamento do edifício ou
estabelecimento (exemplo:  restaurante com dois pisos em que no piso não
acessível apenas se situam áreas suplementares para refeições);

2) Os espaços para os quais existem alternativas acessíveis adjacentes
e com condições idênticas (exemplo: num conjunto de cabines de prova de
uma loja apenas uma necessita de ser acessível);

3) Os espaços de serviço que são utilizados exclusivamente por pessoal
de manutenção e reparação (exemplos: casa das máquinas de ascensores,
depósitos  de  água,  espaços  para  equipamentos  de  aquecimento  ou  de
bombagem de água,  locais  de concentração e recolha de lixo,  espaços de
cargas e descargas);

4) Os espaços não utilizáveis (exemplo: desvãos de coberturas);

5)  Os espaços e  compartimentos  das habitações,  para  os  quais  são
definidas condições específicas na secção 3.3.

2.1.3  -  No  caso  de  edifícios  sujeitos  a  obras  de  construção  ou
reconstrução, o percurso acessível deve coincidir com o percurso dos restantes
utilizadores.

2.1.4 - No caso de edifícios sujeitos a obras de ampliação, alteração ou
conservação,  o  percurso  acessível  pode  não  coincidir  integralmente  com o
percurso dos restantes utilizadores, nomeadamente o acesso ao edifício pode
fazer-se por um local alternativo à entrada/saída principal.

2.1.5  -  Os  percursos  acessíveis  devem  satisfazer  o  especificado  no
capítulo 4 e os espaços e elementos que os constituem devem satisfazer o
definido nas restantes secções do presente capítulo.

Secção 2.2 - Átrios:

2.2.1  -  Do  lado  exterior  das  portas  de  acesso  aos  edifícios  e
estabelecimentos  deve  ser  possível  inscrever  uma  zona  de  manobra  para
rotação de 360º.

2.2.2 - Nos átrios interiores deve ser possível inscrever uma zona de
manobra para rotação de 360º.

2.2.3  -  As  portas  de  entrada/saída  dos  edifícios  e  estabelecimentos
devem ter um largura útil não inferior a 0,87 m, medida entre a face da folha da
porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto; se a porta for de
batente ou pivotante deve considerar-se a porta na posição aberta a 90º.
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Secção 2.3 - Patamares, galerias e corredores:

2.3.1 - Os patamares, galerias e corredores devem possuir uma largura
não inferior a 1,2 m.

2.3.2 - Podem existir troços dos patamares, galerias ou corredores com
uma largura não inferior a 0,9 m, se o seu comprimento for inferior a 1,5 m e se
não derem acesso a portas laterais de espaços acessíveis.

2.3.3 - Se a largura dos patamares, galerias ou corredores for inferior a
1,5 m, devem ser localizadas zonas de manobra que permitam a rotação de
360º ou a mudança de direcção de 180º em T, conforme especificado nos n.os
4.4.1 e 4.4.2, de modo a não existirem troços do percurso com uma extensão
superior a 10 m.

2.3.4 - Se existirem corrimãos nos patamares, galerias ou corredores,
para além de satisfazerem o especificado na secção 4.11, devem ser instalados
a  uma  altura  do  piso  de  0,9  m  e  quando  interrompidos  ser  curvados  na
direcção do plano do suporte.

Secção 2.4 - Escadas:

2.4.1 - A largura dos lanços, patins e patamares das escadas não deve
ser inferior a 1,2 m.

2.4.2 - As escadas devem possuir:

1) Patamares superiores e inferiores com uma profundidade, medida no
sentido do movimento, não inferior a 1,2 m;

2)  Patins  intermédios  com uma  profundidade,  medida  no  sentido  do
movimento, não inferior a 0,7 m, se os desníveis a vencer, medidos na vertical
entre o pavimento imediatamente anterior ao primeiro degrau e o cobertor do
degrau superior, forem superiores a 2,4 m.

2.4.3 - Os degraus das escadas devem ter:

1) Uma profundidade (cobertor) não inferior a 0,28 m;

2) Uma altura (espelho) não superior a 0,18 m;

3) As dimensões do cobertor e do espelho constantes ao longo de cada
lanço;

4) A aresta do focinho boleada com um raio de curvatura compreendido
entre 0,005 m e 0,01 m;

5) Faixas antiderrapantes e de sinalização visual com uma largura não
inferior a 0,04 m e encastradas junto ao focinho dos degraus.

2.4.4  -  O degrau  de  arranque pode  ter  dimensões  do  cobertor  e  do
espelho diferentes das dimensões dos restantes degraus do lanço, se a relação
de duas vezes a altura do espelho mais uma vez a profundidade do cobertor se
mantiver constante.

2.4.5  -  A profundidade  do  degrau  (cobertor)  deve  ser  medida  pela
superfície que excede a projecção vertical do degrau superior; se as escadas
tiverem  troços  curvos,  deve  garantir-se  uma  profundidade  do  degrau  não
inferior ao especificado no n.º 2.4.3 em pelo menos dois terços da largura da
escada.
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2.4.6 - Os degraus das escadas não devem possuir elementos salientes
nos planos de concordância entre o espelho e o cobertor.

2.4.7 - Os elementos que constituem as escadas não devem apresentar
arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas.

2.4.8 - As escadas que vencerem desníveis superiores a 0,4 m devem
possuir corrimãos de ambos os lados.

2.4.9  -  Os  corrimãos  das  escadas  devem  satisfazer  as  seguintes
condições:

1)  A altura  dos  corrimãos,  medida  verticalmente  entre  o  focinho  dos
degraus e o bordo superior do elemento preensível, deve estar compreendida
entre 0,85 m e 0,9 m;

2) No topo da escada os corrimãos devem prolongar-se pelo menos 0,3
m para além do último degrau do lanço, sendo esta extensão paralela ao piso;

3) Na base da escada os corrimãos devem prolongar-se para além do
primeiro  degrau  do  lanço  numa  extensão  igual  à  dimensão  do  cobertor
mantendo a inclinação da escada;

4)  Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos vários lanços da
escada.

2.4.10  -  É  recomendável  que  não  existam  degraus  isolados  nem
escadas constituídas por menos de três degraus,  contados pelo número de
espelhos; quando isto não for possível, os degraus devem estar claramente
assinalados  com  um  material  de  revestimento  de  textura  diferente  e  cor
contrastante com o restante piso.

2.4.11 - É recomendável que não existam escadas, mas quando uma
mudança  de  nível  for  inevitável,  podem  existir  escadas  se  forem
complementadas por rampas, ascensores ou plataformas elevatórias.

Secção 2.5 - Rampas:

2.5.1 - As rampas devem ter a menor inclinação possível e satisfazer
uma das seguintes situações ou valores interpolados dos indicados:

1)  Ter  uma  inclinação  não  superior  a  6%,  vencer  um  desnível  não
superior a 0,6 m e ter uma projecção horizontal não superior a 10 m;

2)  Ter  uma  inclinação  não  superior  a  8%,  vencer  um  desnível  não
superior a 0,4 m e ter uma projecção horizontal não superior a 5 m.

2.5.2  -  No  caso  de  edifícios  sujeitos  a  obras  de  alteração  ou
conservação, se as limitações de espaço impedirem a utilização de rampas
com uma  inclinação  não  superior  a  8%,  as  rampas  podem ter  inclinações
superiores se satisfizerem uma das seguintes situações ou valores interpolados
dos indicados:

1)  Ter  uma inclinação  não  superior  a  10%,  vencer  um desnível  não
superior a 0,2 m e ter uma projecção horizontal não superior a 2 m;

2)  Ter  uma inclinação  não  superior  a  12%,  vencer  um desnível  não
superior a 0,1 m e ter uma projecção horizontal não superior a 0,83 m.

2.5.3 - Se existirem rampas em curva, o raio de curvatura não deve ser
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inferior a 3 m, medido no perímetro interno da rampa, e a inclinação não deve
ser superior a 8%.

2.5.4  -  As  rampas  devem possuir  uma largura  não  inferior  a  1,2  m,
excepto nas seguintes situações:

1) Se as rampas tiverem uma projecção horizontal não superior a 5 m,
podem ter uma largura não inferior a 0,9 m;

2) Se existirem duas rampas para o mesmo percurso, podem ter uma
largura não inferior a 0,9 m.

2.5.5 - As rampas devem possuir plataformas horizontais de descanso:
na base e no topo de cada lanço, quando tiverem uma projecção horizontal
superior ao especificado para cada inclinação, e nos locais em que exista uma
mudança de direcção com um ângulo igual ou inferior a 90º.

2.5.6 - As plataformas horizontais de descanso devem ter uma largura
não inferior à da rampa e ter um comprimento não inferior a 1,5 m.

2.5.7 - As rampas devem possuir corrimãos de ambos os lados, excepto
nas seguintes situações: se vencerem um desnível não superior a 0,2 m podem
não ter corrimãos, ou se vencerem um desnível compreendido entre 0,2 m e
0,4 m e não tiverem uma inclinação superior a 6% podem ter apenas corrimãos
de um dos lados.

2.5.8 - Os corrimãos das rampas devem:

1) Prolongar-se pelo menos 0,3 m na base e no topo da rampa;

2) Ser contínuos ao longo dos vários lanços e patamares de descanso;

3) Ser paralelos ao piso da rampa.

2.5.9 - Em rampas com uma inclinação não superior a 6%, o corrimão
deve ter pelo menos um elemento preênsil a uma altura compreendida entre
0,85 m e 0,95 m; em rampas com uma inclinação superior a 6%, o corrimão
deve ser duplo, com um elemento preênsil a uma altura compreendida entre
0,7 m e 0,75 m e outro a uma altura compreendida entre 0,9 m e 0,95 m; a
altura do elemento preensível deve ser medida verticalmente entre o piso da
rampa e o seu bordo superior.

2.5.10 - O revestimento de piso das rampas, no seu início e fim, deve ter
faixas  com  diferenciação  de  textura  e  cor  contrastante  relativamente  ao
pavimento adjacente.

2.5.11  -  As  rampas  e  as  plataformas  horizontais  de  descanso  com
desníveis relativamente aos pisos adjacentes superiores a 0,1 m e que vençam
desníveis superiores a 0,3 m devem ser ladeadas, em toda a sua extensão, de
pelo  menos  um  dos  seguintes  tipos  de  elementos  de  protecção:  rebordos
laterais  com  uma  altura  não  inferior  a  0,05  m,  paredes  ou  muretes  sem
interrupções com extensão superior a 0,3 m, guardas com um espaçamento
entre elementos verticais não superior a 0,3 m, extensão lateral do pavimento
da rampa com uma dimensão não inferior a 0,3 m do lado exterior ao plano do
corrimão, ou outras barreiras com uma distância entre o pavimento e o seu
limite mais baixo não superior a 0,05 m.
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Secção 2.6 - Ascensores:

2.6.1 - Os patamares diante das portas dos ascensores devem:

1)  Ter  dimensões  que  permitam  inscrever  zonas  de  manobra  para
rotação de 360º;

2) Possuir uma inclinação não superior a 2% em qualquer direcção;

3)  Estar desobstruídos de degraus ou outros obstáculos que possam
impedir ou dificultar a manobra de uma pessoa em cadeira de rodas.

2.6.2 - Os ascensores devem:

1) Possuir cabinas com dimensões interiores, medidas entre os painéis
da  estrutura  da  cabina,  não  inferiores  a  1,1  m  de  largura  por  1,4  m  de
profundidade;

2)  Ter  uma precisão de paragem relativamente  ao nível  do  piso  dos
patamares não superior a (mais ou menos) 0,02 m;

3) Ter um espaço entre os patamares e o piso das cabinas não superior
a 0,035 m;

4) Ter pelo menos uma barra de apoio colocada numa parede livre do
interior das cabinas situada a uma altura do piso compreendida entre 0,875 m e
0,925 m e a uma distância da parede da cabina compreendida entre 0,035 m e
0,05 m.

2.6.3 - As cabinas podem ter decorações interiores que se projectem dos
painéis da estrutura da cabina, se a sua espessura não for superior a 0,015 m.

2.6.4 - As portas dos ascensores devem:

1) No caso de ascensores novos, ser de correr horizontalmente e ter
movimento automático;

2) Possuir uma largura útil não inferior a 0,8 m, medida entre a face da
folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto;

3) Ter uma cortina de luz standard (com feixe plano) que imobilize as
portas e o andamento da cabina.

2.6.5 - Os dispositivos de comando dos ascensores devem:

1) Ser instalados a uma altura, medida entre o piso e o eixo do botão,
compreendida entre 0,9 m e 1,2 m quando localizados nos patamares, e entre
0,9 m e 1,3 m quando localizados no interior das cabinas;

2) Ter sinais visuais para indicam quando o comando foi registado;

3)  Possuir  um botão  de  alarme e  outro  de  paragem de  emergência
localizados no interior das cabinas.

Secção 2.7 - Plataformas elevatórias:

2.7.1  -  As  plataformas  elevatórias  devem  possuir  dimensões  que
permitam a  sua utilização por  um indivíduo  adulto  em cadeira  de rodas,  e
nunca inferiores a 0,75 m por 1 m.

2.7.2 - A precisão de paragem das plataformas elevatórias relativamente
ao nível do piso do patamar não deve ser superior a (mais ou menos) 0,02 m.
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2.7.3 - Devem existir  zonas livres para entrada/saída das plataformas
elevatórias  com uma profundidade não inferior  a  1,2  m e  uma largura  não
inferior à da plataforma.

2.7.4 - Se o desnível entre a plataforma elevatória e o piso for superior a
0,75 m, devem existir portas ou barras de protecção no acesso à plataforma; as
portas ou barras de protecção devem poder ser accionadas manualmente pelo
utente.

2.7.5 - Todos os lados da plataforma elevatória, com excepção dos que
permitem o acesso, devem possuir anteparos com uma altura não inferior a 0,1
m.

2.7.6 - Caso as plataformas elevatórias sejam instaladas sobre escadas,
devem ser rebatíveis de modo a permitir o uso de toda a largura da escada
quando a plataforma não está em uso.

2.7.7  -  O controlo  do  movimento da plataforma elevatória  deve estar
colocado de modo a ser visível e poder ser utilizado por um utente sentado na
plataforma e sem a assistência de terceiros.

Secção 2.8 - Espaços para estacionamento de viaturas:

2.8.1 - O número de lugares reservados para veículos em que um dos
ocupantes  seja  uma  pessoa  com  mobilidade  condicionada  deve  ser  pelo
menos de:

1)  Um  lugar  em  espaços  de  estacionamento  com  uma  lotação  não
superior a 10 lugares;

2)  Dois  lugares  em  espaços  de  estacionamento  com  uma  lotação
compreendida entre 11 e 25 lugares;

3)  Três  lugares  em  espaços  de  estacionamento  com  uma  lotação
compreendida entre 26 e 100 lugares;

4)  Quatro  lugares  em espaços  de  estacionamento  com uma  lotação
compreendida entre 101 e 500 lugares;

5) Um lugar por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com
uma lotação superior a 500 lugares.

2.8.2 - Os lugares de estacionamento reservados devem:

1) Ter uma largura útil não inferior a 2,5 m;

2) Possuir uma faixa de acesso lateral com uma largura útil não inferior a
1 m;

3) Ter um comprimento útil não inferior a 5 m;

4) Estar localizados ao longo do percurso acessível  mais curto  até à
entrada/saída do espaço de estacionamento ou do equipamento que servem;

5)  Se  existir  mais  de  um  local  de  entrada/saída  no  espaço  de
estacionamento, estar dispersos e localizados perto dos referidos locais;

6) Ter os seus limites demarcados por linhas pintadas no piso em cor
contrastante com a da restante superfície;

7) Ser reservados por um sinal horizontal com o símbolo internacional de
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acessibilidade,  pintado  no  piso  em  cor  contrastante  com  a  da  restante
superfície e com uma dimensão não inferior a 1 m de lado, e por um sinal
vertical com o símbolo de acessibilidade, visível mesmo quando o veículo se
encontra estacionado.

2.8.3 - A faixa de acesso lateral pode ser partilhada por dois lugares de
estacionamento reservado contíguos.

2.8.4  -  Os  comandos  dos  sistemas  de  fecho/abertura  automático
(exemplos: barreiras, portões) devem poder ser accionados por uma pessoa
com mobilidade condicionada a partir do interior de um automóvel.

Secção 2.9 - Instalações sanitárias de utilização geral:

2.9.1  -  Os  aparelhos  sanitários  adequados ao uso  por  pessoas  com
mobilidade condicionada, designados de acessíveis,  podem estar integrados
numa instalação  sanitária  conjunta  para  pessoas  com e sem limitações  de
mobilidade, ou constituir uma instalação sanitária específica para pessoas com
mobilidade condicionada.

2.9.2 - Se existir uma instalação sanitária específica para pessoas com
mobilidade condicionada, esta pode servir para o sexo masculino e para o sexo
feminino  e  deve  estar  integrada  ou  próxima  das  restantes  instalações
sanitárias.

2.9.3 - Se os aparelhos sanitários acessíveis estiverem integrados numa
instalação sanitária conjunta, devem representar pelo menos 10% do número
total de cada aparelho instalado e nunca inferior a um.

2.9.4 - As sanitas acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1) A altura do piso ao bordo superior do assento da sanita deve ser de
0,45 m, admitindo-se uma tolerância de (mais ou menos) 0,01 m;

2)  Devem existir  zonas livres,  que satisfaçam ao especificado no n.º
4.1.1, de um dos lados e na parte frontal da sanita;

3) Quando existir mais de uma sanita, as zonas livres de acesso devem
estar posicionadas de lados diferentes, permitindo o acesso lateral pela direita
e pela esquerda;

4) Quando for previsível um uso frequente da instalação sanitária por
pessoas  com  mobilidade  condicionada,  devem  existir  zonas  livres,  que
satisfaçam ao especificado no n.º 4.1.1, de ambos os lados e na parte frontal;

5) Junto à sanita devem existir barras de apoio que satisfaçam uma das
seguintes situações:

6)  Se existirem barras de apoio lateral  que sejam adjacentes à zona
livre, devem ser rebatíveis na vertical;

7)  Quando  se  optar  por  acoplar  um  tanque  de  mochila  à  sanita,  a
instalação e o uso das barras de apoio não deve ficar comprometido e o ângulo
entre o assento da sanita e o tanque de água acoplado deve ser superior a 90º.

2.9.5 - Quando a sanita acessível estiver instalada numa cabina devem
ser satisfeitas as seguintes condições:
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1)  O  espaço  interior  deve  ter  dimensões  não  inferiores  a  1,6  m  de
largura  (parede em que está instalada a sanita) por 1,7 m de comprimento;

2)  É  recomendável  a  instalação  de  um  lavatório  acessível  que  não
interfira com a área de transferência para a sanita;

3)  No  espaço  que  permanece  livre  após  a  instalação  dos  aparelhos
sanitários deve ser possível inscrever uma zona de manobra para rotação de
180º.

2.9.6 - Quando a sanita acessível estiver instalada numa cabina e for
previsível um uso frequente por pessoas com mobilidade condicionada devem
ser satisfeitas as seguintes condições:

1)  O  espaço  interior  deve  ter  dimensões  não  inferiores  a  2,2  m  de
largura por 2,2 m de comprimento;

2) Deve ser instalado um lavatório acessível que não interfira com a área
de transferência para a sanita;

3)  No  espaço  que  permanece  livre  após  a  instalação  dos  aparelhos
sanitários deve ser possível inscrever uma zona de manobra para rotação de
360º.
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2.9.7 - As banheiras acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1) Deve existir uma zona livre, que satisfaça ao especificado no n.º 4.1.1,
localizada ao lado da base da banheira e com um recuo de 0,3 m relativamente
ao assento, de modo a permitir a transferência de uma pessoa em cadeira de
rodas;

2) A altura do piso ao bordo superior da banheira deve ser de 0,45 m,
admitindo-se uma tolerância de (mais ou menos) 0,01 m;

3) Deve ser possível instalar um assento na banheira localizado no seu
interior ou deve existir uma plataforma de nível no topo posterior que sirva de
assento, com uma dimensão não inferior a 0,4 m;

4)  Se  o  assento  estiver  localizado  no  interior  da  banheira  pode  ser
móvel, mas em uso deve ser fixado seguramente de modo a não deslizar;

5) O assento deve ter uma superfície impermeável e antiderrapante mas
não excessivamente abrasiva;

6) Junto à banheira devem existir  barras de apoio nas localizações e
com as  dimensões  definidas  em seguida  para  cada  uma  das  posições  do
assento:

2.9.8 - As bases de duche acessíveis devem permitir pelo menos uma
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das seguintes formas de utilização por uma pessoa em cadeira de rodas:

1) A entrada para o interior da base de duche da pessoa na sua cadeira
de rodas;

2)  A transferência  da pessoa em cadeira  de rodas  para  um assento
existente no interior da base de duche.

2.9.9 - Se as bases de duche acessíveis não permitirem a entrada de
uma pessoa em cadeira  de rodas ao seu interior,  devem ser  satisfeitas as
seguintes condições:

1) Deve existir uma zona livre, que satisfaça ao especificado no n.º 4.1.1,
localizada ao lado da base de duche e com um recuo de 0,3 m relativamente
ao assento, de modo a permitir a transferência de uma pessoa em cadeira de
rodas;

2) O vão de passagem entre a zona livre e o assento da base de duche
deve ter uma largura não inferior a 0,8 m;

3) Deve existir um assento no seu interior da base de duche;

4)  A base  de  duche  deve  ter  dimensões  que  satisfaçam  uma  das
situações definidas em seguida:

5)  Junto  à  base de duche devem ser  instaladas barras  de apoio  de
acordo com o definido em seguida:

2.9.10 - Se as bases de duche acessíveis permitirem a entrada de uma
pessoa em cadeira de rodas ao seu interior, devem ser satisfeitas as seguintes
condições:
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1) O ressalto entre a base de duche e o piso adjacente não deve ser
superior a 0,02 m;

2) O piso da base de duche deve ser inclinado na direcção do ponto de
escoamento, de modo a evitar que a água escorra para o exterior;

3) A inclinação do piso da base de duche não deve ser superior a 2%;

4)  O acesso ao interior  da base de duche não deve ter  uma largura
inferior a 0,8m;

5)  A base  de  duche  deve  ter  dimensões  que  satisfaçam  uma  das
situações definidas em seguida:

6)  Junto  à  base de duche devem ser  instaladas barras  de apoio  de
acordo com o definido em seguida:

2.9.11  -  O  assento  da  base  de  duche  acessível  deve  satisfazer  as
seguintes condições:

1) O assento deve possuir uma profundidade não inferior a 0,4m e um
comprimento não inferior a 0,7m;

2) Os cantos do assento devem ser arredondados;

3) O assento deve ser rebatível, sendo recomendável que seja articulado
com o movimento para cima;

4) Devem existir elementos que assegurem que o assento rebatível fica
fixo quando estiver em uso;

5) A superfície do assento deve ser impermeável e antiderrapante, mas
não excessivamente abrasiva;

6)  Quando o assento estiver  em uso,  a  altura do piso ao seu bordo
superior deve ser de 0,45 m, admitindo-se uma tolerância de (mais ou menos)
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0,01 m.

2.9.12 - Os urinóis acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1) Devem estar assentes no piso ou fixos nas paredes com uma altura
do piso ao seu bordo inferior compreendida entre 0,6 m e 0,65 m;

2)  Deve existir  uma zona livre  de aproximação frontal  ao  urinol  com
dimensões que satisfaçam o especificado na secção 4.1;

3) Se existir comando de accionamento da descarga, o eixo do botão
deve estar a uma altura do piso de 1m, admitindo-se uma tolerância de (mais
ou menos) 0,02 m;

4) Devem existir barras verticais de apoio, fixadas com um afastamento
de  0,3m  do  eixo  do  urinol,  a  uma  altura  do  piso  de  0,75  m  e  com  um
comprimento não inferior a 0,7m.

2.9.13  -  Os  lavatórios  acessíveis  devem  satisfazer  as  seguintes
condições:

1) Deve existir uma zona livre de aproximação frontal ao lavatório com
dimensões que satisfaçam o especificado na secção 4.1;

2) A altura do piso ao bordo superior do lavatório deve ser de 0,8 m,
admitindo-se uma tolerância de (mais ou menos) 0,02 m;

3)  Sob o  lavatório  deve existir  uma zona livre  com uma largura  não
inferior a 0,7 m, uma altura não inferior a 0,65 m e uma profundidade medida a
partir do bordo frontal não inferior a 0,5 m;

4) Sob o lavatório não devem existir elementos ou superfícies cortantes
ou abrasivas.

2.9.14  -  Os  espelhos  colocados  sobre  lavatórios  acessíveis  devem
satisfazer as seguintes condições:

1) Se forem fixos na posição vertical, devem estar colocados com a base
inferior da superfície reflectora a uma altura do piso não superior a 0,9 m;

2) Se tiverem inclinação regulável, devem estar colocados com a base
inferior da superfície reflectora a uma altura do piso não superior a 1,1 m;

3) O bordo superior da superfície reflectora do espelho deve estar a uma
altura do piso não inferior a 1,8 m.

2.9.15 - O equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis
deve satisfazer as seguintes condições:

1) Deve estar ligado ao sistema de alerta para o exterior;

2) Deve disparar um alerta luminoso e sonoro;

3) Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para
utilização com luz e auto-iluminados para serem vistos no escuro;

4)  Os  terminais  do  sistema de aviso  podem ser  botões de carregar,
botões de puxar ou cabos de puxar;

5) Os terminais do sistema de aviso devem estar colocados a uma altura
do piso compreendida entre 0,4 m e 0,6 m, e de modo a que possam ser
alcançados por uma pessoa na posição deitada no chão após uma queda ou
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por uma pessoa em cadeira de rodas.

2.9.16 - Para além do especificado na secção 4.11, as barras de apoio
instaladas  junto  dos  aparelhos  sanitários  acessíveis  devem  satisfazer  as
seguintes condições:

1)  Podem  ter  formas,  dimensões,  modos  de  fixação  e  localizações
diferentes  das  definidas,  se  possuírem  as  superfícies  de  preensão  nas
localizações  definidas  ou  ser  for  comprovado  que  melhor  se  adequam  às
necessidades dos utentes;

2) Devem ter capacidade de suportar uma carga não inferior a 1,5 kN,
aplicada em qualquer sentido.

2.9.17 -  Os controlos e mecanismos operáveis (controlos da torneira,
controlos  do escoamento,  válvulas  de descarga da sanita)  e  os  acessórios
(suportes de toalhas, saboneteiras, suportes de papel higiénico) dos aparelhos
sanitários acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1) Devem estar dentro das zonas de alcance definidas nos n.os 4.2.1 e
4.2.2, considerando uma pessoa em cadeira de rodas a utilizar o aparelho e
uma pessoa em cadeira de rodas estacionada numa zona livre;

2)  Devem poder  ser  operados  por  uma  mão  fechada,  oferecer  uma
resistência mínima e não requerer uma preensão firme nem rodar o pulso;

3) Não deve ser necessária uma força superior a 22 N para os operar;

4)  O  chuveiro  deve  ser  do  tipo  telefone,  deve  ter  um tubo  com um
comprimento não inferior a 1,5 m, e deve poder ser utilizado como chuveiro de
cabeça fixo e como chuveiro de mão livre;

5)  As  torneiras  devem  ser  do  tipo  monocomando  e  accionadas  por
alavanca;

6) Os controlos do escoamento devem ser do tipo de alavanca.

2.9.18 - Caso existam, as protecções de banheira ou bases de duche
acessíveis devem satisfazer as seguintes condições:

1)  Não  devem obstruir  os  controlos  ou  a  zona  de  transferência  das
pessoas em cadeira de rodas;

2) Não devem ter calhas no piso ou nas zonas de transferências das
pessoas em cadeira de rodas;

3) Se tiverem portas, devem satisfazer o especificado na secção 4.9.

2.9.19  -  O  espaço  que  permanece  livre  após  a  instalação  dos  aparelhos
sanitários acessíveis nas instalações sanitárias deve satisfazer as seguintes
condições:

1) Deve ser possível inscrever uma zona de manobra, não afectada pelo
movimento de abertura da porta de acesso, que permita rotação de 360º;

2) As sanitas e bidés que tiverem rebordos elevados com uma altura ao
piso não inferior a 0,25 m podem sobrepor-se às zonas livres de manobra e de
aproximação numa margem não superior a 0,1 m;

3) Os lavatórios que tenham uma zona livre com uma altura ao piso não
inferior  a  0,65  m  podem  sobrepor-se  às  zonas  livres  de  manobra  e  de

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 226



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

aproximação numa margem não superior a 0,2 m;

4) A zona de manobra do espaço de higiene pessoal pode sobrepor-se à
base de duche se não existir uma diferença de nível do pavimento superior a
0,02 m.

2.9.20 - A porta de acesso a instalações sanitárias ou a cabinas onde
sejam instalados  aparelhos  sanitários  acessíveis  deve  ser  de  correr  ou  de
batente abrindo para fora.

Secção 2.10 - Vestiários e cabinas de prova:

2.10.1  -  Em  cada  conjunto  de  vestiários  ou  cabinas  de  prova,  pelo
menos um deve satisfazer o especificado nesta secção.

2.10.2 - Se a entrada/saída dos vestiários ou cabinas de prova se fizer
por uma porta de abrir ou de correr, o espaço interior deve ter dimensões que
permitam inscrever uma zona de manobra para rotação de 180º e que não se
sobreponha ao movimento da porta.

2.10.3 - Se a entrada/saída dos vestiários ou cabinas de prova se fizer
por um vão encerrado por uma cortina, o vão deve ter uma largura não inferior
a 0,8 m e o espaço interior deve ter dimensões que permitam inscrever uma
zona de manobra para rotação de 90º.

2.10.4 - No interior dos vestiários e cabinas de prova deve existir  um
banco que satisfaça as seguintes condições:

1) Deve estar fixo à parede;

2) Deve ter uma dimensão de 0,4 m por 0,8 m;

3) O bordo superior do banco deve estar a uma altura do piso de 0,45 m,
admitindo-se uma tolerância de (mais ou menos) 0,02 m;

4) Deve existir uma zona livre que satisfaça o especificado na secção
4.1, de modo a permitir a transferência lateral de uma pessoa em cadeira de
rodas para o banco;

5)  Deve  ter  uma  resistência  mecânica  adequada  às  solicitações
previsíveis;

6) Se for instalado em conjunto com bases de duche, em piscinas, ou
outras zonas húmidas, deve ter uma forma que impeça a acumulação de água
sobre o banco e a superfície do banco deve ser antiderrapante.

2.10.5 - Se existirem espelhos nos vestiários e cabinas de prova para as
pessoas sem limitações de mobilidade, então nos vestiários e cabinas de prova
acessíveis deve existir um espelho com uma largura não inferior a 0,45 m e
uma altura não inferior a 1,3 m, montado de forma a permitir o uso por uma
pessoa sentada no banco e por uma pessoa de pé.

Secção 2.11 - Equipamentos de auto-atendimento:

2.11.1  -  Nos  locais  em  que  forem  previstos  equipamentos  de  auto-
atendimento,  pelo  menos  um equipamento  para  cada  tipo  de  serviço  deve
satisfazer as seguintes condições:

1) Deve estar localizado junto a um percurso acessível;

2)  Deve existir  uma zona livre  que permita  a aproximação frontal  ou
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lateral de acordo com o especificado na secção 4.1;

3) Se a aproximação ao equipamento de auto-atendimento for frontal,
deve existir um espaço livre com uma altura do piso não inferior a 0,7 m e uma
profundidade não inferior a 0,3 m;

4) Os comandos e controlos devem estar localizados a uma altura do
piso compreendida entre 0,8 m e 1,2 m, e a uma distância da face frontal
externa do equipamento não superior a 0,3 m;

5)  Os  dispositivos  para  inserção e  retirada  de  produtos  devem estar
localizados a uma altura do piso compreendida entre 0,4 m e 1,2 m e a uma
distância da face frontal externa do equipamento não superior a 0,3 m;

6) As teclas numéricas devem seguir o mesmo arranjo do teclado, com a
tecla do n.º 1 no canto superior esquerdo e a tecla do n.º 5 no meio;

7) As teclas devem ser identificadas com referência táctil (exemplos: em
alto-relevo ou braille).

Secção 2.12 - Balcões e guichés de atendimento:

2.12.1  -  Nos  locais  em  que  forem  previstos  balcões  ou  guichés  de
atendimento, pelo menos um deve satisfazer as seguintes condições:

1) Deve estar localizado junto a um percurso acessível;

2)  Deve existir  uma zona livre  que permita  a aproximação frontal  ou
lateral de acordo com o especificado na secção 4.1;

3) Deve ter uma zona aberta ao público servindo para o atendimento com uma
extensão não inferior a 0,8 m e uma altura ao piso compreendida entre 0,75 m
e 0,85 m.

Secção 2.13 - Telefones de uso publico:

2.13.1  -  Nos locais  em que  forem previstos  telefones de  uso  público,  pelo
menos um deve satisfazer as seguintes condições:

1) Estar localizado junto a um percurso acessível;

2) Possuir uma zona livre que permita a aproximação frontal ou lateral
de acordo com o especificado na secção 4.1;

3) Ter a ranhura para as moedas ou para o cartão, bem como o painel
de marcação de números, a uma altura do piso compreendida entre 1 m e 1,3
m;

4) Estar suspenso, de modo a possuir uma zona livre com uma
largura não inferior a 0,7 m e uma altura ao piso não inferior a 0,65 m;

5) Utilizar números do teclado com referência táctil (exemplos: em alto-relevo
ou braille).

Secção 2.14 - Bateria de receptáculos postais:

2.14.1 - A bateria de receptáculos postais deve satisfazer as seguintes
condições:

1) Deve estar localizada junto a um percurso acessível;

2)  Deve existir  uma zona livre  que permita  a aproximação frontal  ou
lateral de acordo com o especificado na secção 4.1;
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3) Os receptáculos postais devem estar colocados a uma altura do piso
não inferior a 0,6 m e não superior a 1,4 m.

Capítulo  3  -  Edifícios,  estabelecimentos  e  instalações  com  usos
específicos:

Secção 3.1 - Disposições específicas:

3.1.1 - Para além das disposições gerais definidas no capítulo anterior,
devem  ser  aplicadas  as  disposições  deste  capítulo  aos  edifícios,
estabelecimentos e instalações com determinados usos.

Secção 3.2 - Edifícios de habitação - espaços comuns:

3.2.1 - Nos edifícios de habitação com um número de pisos sobrepostos
inferior  a  cinco,  e  com uma  diferença  de  cotas  entre  pisos  utilizáveis  não
superior  a  11,5  m,  incluindo  os  pisos  destinados  a  estacionamento,  a
arrecadações  ou  a  outros  espaços  de  uso  comum  (exemplo:  sala  de
condóminos),  podem não  ser  instalados  meios  mecânicos  de  comunicação
vertical alternativos às escadas entre o piso do átrio principal de entrada/saída
e os restantes pisos.

3.2.2 - Nos edifícios de habitação em que não sejam instalados durante
a  construção  meios  mecânicos  de  comunicação  vertical  alternativos  às
escadas, deve ser prevista no projecto a possibilidade de todos os pisos serem
servidos por meios mecânicos de comunicação vertical instalados a posteriori,
nomeadamente:

1)  Plataformas elevatórias  de escada ou outros  meios  mecânicos de
comunicação vertical, no caso de edifícios com dois pisos;

2) Ascensores de cabina que satisfaçam o especificado na secção 2.6,
no caso de edifícios com três e quatro pisos.

3.2.3  -  A instalação  posterior  dos  meios  mecânicos  de  comunicação
vertical  referidos  no  n.º  3.2.2  deve  poder  ser  realizada  afectando
exclusivamente as partes comuns dos edifícios de habitação e sem alterar as
fundações, a estrutura ou as instalações existentes; devem ser explicitadas nos
desenhos do projecto de licenciamento as alterações que é necessário realizar
para a instalação posterior dos referidos meios mecânicos.

3.2.4 - Se os edifícios de habitação possuírem ascensor e espaços de
estacionamento  ou  arrecadação  em  cave  para  uso  dos  moradores  das
habitações,  todos  os  pisos  dos  espaços  de  estacionamento  e  das
arrecadações devem ser servidos pelo ascensor.

3.2.5  -  Nos  edifícios  de  habitação  é  recomendável  que  o  percurso
acessível entre o átrio de entrada e as habitações situadas no piso térreo se
realize sem recorrer a meios mecânicos de comunicação vertical.

3.2.6 - Em espaços de estacionamento reservados ao uso habitacional,
devem ser satisfeitas as seguintes condições:

1)  O  número  de  lugares  reservados  para  veículos  de  pessoa  com
mobilidade condicionada pode não satisfazer o especificado no n.º 2.8.1, desde
que não seja inferior a: um lugar em espaços de estacionamento com uma
lotação inferior a 50 lugares; dois lugares em espaços de estacionamento com
uma lotação compreendida entre 51 e 200 lugares;  um lugar por cada 100
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lugares  em  espaços  de  estacionamento  com  uma  lotação  superior  a  200
lugares;

2)  Podem  não  existir  lugares  de  estacionamento  reservados  para
pessoas com mobilidade condicionada em espaços de estacionamento com
uma lotação inferior a 13 lugares;

3) Os lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada
devem constituir um lugar supletivo a localizar no espaço comum do edifício.

3.2.7  -  Os  patamares  que  dão  acesso  às  portas  dos  fogos  devem
permitir inscrever uma zona de manobra para rotação de 180º

.

Secção 3.3 - Edifícios de habitação - habitações:

3.3.1  -  Nos  espaços  de  entrada  das  habitações  deve  ser  possível
inscrever uma zona de manobra para rotação de 360º.

3.3.2  -  Os  corredores e  outros  espaços de circulação  horizontal  das
habitações devem ter uma largura não inferior a 1,1 m; podem existir troços
dos corredores e de outros espaços de circulação horizontal das habitações
com uma largura não inferior a 0,9 m, se tiverem uma extensão não superior a
1,5 m e se não derem acesso lateral a portas de compartimentos.

3.3.3  -  As  cozinhas  das  habitações  devem  satisfazer  as  seguintes
condições:

1)  Após a instalação das bancadas deve existir  um espaço livre que
permita inscrever uma zona de manobra para a rotação de 360º;

2) Se as bancadas tiverem um soco de altura ao piso não inferior a 0,3
m podem projectar-se sobre a zona de manobra uma até 0,1 m de cada um
dos lados;

3) A distância entre bancadas ou entre as bancadas e as paredes não
deve ser inferior a 1,2 m.

3.3.4  -  Em  cada  habitação  deve  existir  pelo  menos  uma  instalação
sanitária que satisfaça as seguintes condições:

1) Deve ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita, um
bidé e uma banheira;

2) Em alternativa à banheira, pode ser instalada uma base de duche
com  0,8  m  por  0,8  m  desde  que  fique  garantido  o  espaço  para  eventual
instalação da banheira;

3)  A  disposição  dos  aparelhos  sanitários  e  as  características  das
paredes devem permitir a colocação de barras de apoio caso os moradores o
pretendam de acordo com o especificado no n.º 3) do n.º 2.9.4 para as sanitas,
no n.º 5) do n.º 2.9.7 para a banheira e nos n.os 5) dos n.os 2.9.9 e 2.9.10 para
a base de duche;

4)  As  zonas  de  manobra  e  faixas  de  circulação  devem satisfazer  o
especificado no n.º 2.9.19.

3.3.5  -  Se  existirem  escadas  nas  habitações  que  dêem  acesso  a
compartimentos  habitáveis  e  se  não  existirem  rampas  ou  dispositivos
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mecânicos  de  elevação  alternativos,  devem  ser  satisfeitas  as  seguintes
condições:

1) A largura dos lanços, patamares e patins não deve ser inferior a 1 m;

2) Os patamares superior e inferior devem ter uma profundidade, medida
no sentido do movimento, não inferior a 1,2 m.

3.3.6 - Se existirem rampas que façam parte do percurso de acesso a
compartimentos  habitáveis,  devem satisfazer  o  especificado  na secção 2.5,
com excepção da largura que pode ser não inferior a 0,9 m.

3.3.7 - Os pisos e os revestimentos das habitações devem satisfazer o
especificado na secção 4.7 e na secção 4.8; se os fogos se organizarem em
mais de um nível, pode não ser cumprida esta condição desde que exista pelo
menos um percurso que satisfaça o especificado na secção 4.7 e na secção
4.8 entre a porta de entrada/saída e os seguintes compartimentos:

1)  Um quarto,  no  caso  de  habitações  com lotação  superior  a  cinco
pessoas;

2) Uma cozinha conforme especificado no n.º 3.3.3;

3) Uma instalação sanitária conforme especificado no n.º 3.3.4.

3.3.8  -  Os  vãos  de  entrada/saída  do  fogo,  bem  como  de  acesso  a
compartimentos,  varandas,  terraços  e  arrecadações,  devem  satisfazer  o
especificado na secção 4.9.

3.3.9  -  Os corrimãos e os  comandos e controlos  devem satisfazer  o
especificado respectivamente na secção 4.11 e na secção 4.12.

Secção 3.4 - Recintos e instalações desportivas:

3.4.1 - Nos balneários, pelo menos uma das cabinas de duche para cada
sexo deve satisfazer o especificado nos n.os 2.9.7, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10, 2.9.11,
2.9.16 e 2.9.17.

3.4.2 - Nos vestiários devem ser satisfeitas as seguintes condições:

1)  Deve  existir  pelo  menos  um  conjunto  de  cabides  fixos  e  cacifos
localizados de modo a permitir o alcance por uma pessoa em cadeira de rodas
de acordo com o especificado na secção 4.2;

2)  Após  a  instalação  do  equipamento,  deve  existir  pelo  menos  um
percurso que satisfaça o especificado na secção 4.3 e na secção 4.4.

3.4.3  -  Nas piscinas deve existir  pelo menos um acesso à  água por
rampa ou por meios mecânicos; os meios mecânicos podem estar instalados
ou ser amovíveis.

3.4.4 - As zonas pavimentadas adjacentes ao tanque da piscina, bem
como as escadas e rampas de acesso, devem ter revestimento antiderrapante.

3.4.5 - O acabamento das bordas da piscina, dos degraus de acesso e
de outros elementos existentes na piscina deve ser boleado.

3.4.6 - As escadas e rampas de acesso aos tanques das piscinas devem
ter corrimãos duplos de ambos os lados, situados a uma altura do piso de 0,75
m e 0,9 m.
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3.4.7  -  Os  locais  destinados  à  assistência  em recintos  e  instalações
desportivas devem satisfazer o especificado na secção 3.6.

Secção 3.5 - Edifícios e instalações escolares e de formação:

3.5.1 - As passagens exteriores entre edifícios devem ser cobertas.

3.5.2 - A largura dos corredores não deve ser inferior a 1,8 m.

3.5.3 - Nos edifícios com vários pisos destinados aos formandos devem
existir  acessos  alternativos  às  escadas,  por  ascensores  e  ou  rampas;  em
edifícios existentes, se não for possível satisfazer esta condição, deve existir
pelo menos uma sala de cada tipo acessível de nível, por ascensor ou por
rampa.

Secção 3.6 - Salas de espectáculos e outras instalações para actividades
sócio-culturais:

3.6.1 - O número de lugares especialmente destinados a pessoas em
cadeiras de rodas não deve ser inferior ao definido em seguida:

1) Um lugar, no caso de salas ou recintos com uma capacidade até 25
lugares;

2) Dois lugares, no caso de salas ou recintos com uma capacidade entre
26 e 50 lugares;

3) Três lugares, no caso de salas ou recintos com uma capacidade entre
51 e 100 lugares;

4) Quatro lugares, no caso de salas ou recintos com uma capacidade
entre 101 e 200 lugares;

5) 2% do número total  de lugares, no caso de salas ou recintos com
capacidade entre 201 e 500 lugares;

6) 10 lugares mais 1% do que exceder 500 lugares, no caso de salas ou
recintos com capacidade entre 501 e 1000 lugares;

7) 15 lugares mais 0,1% do que exceder 1000, no caso de salas ou
recintos com capacidade superior a 1000 lugares.

3.6.2 - Os lugares especialmente destinados a pessoas em cadeiras de
rodas devem:

1) Ser distribuídos por vários pontos da sala;

2) Estar localizados numa área de piso horizontal;

3) Proporcionar condições de conforto, segurança, visibilidade e acústica
pelo menos equivalentes às dos restantes espectadores;

4)  Ter  uma  zona  livre  para  a  permanência  com uma  dimensão  não
inferior a 0,8 m por 1,2 m;

5) Ter uma margem livre de 0,3 m à frente e atrás da zona livre para a
permanência;

6) Estar recuados 0,3 m em relação ao lugar ao lado, de modo que a
pessoa em cadeira de rodas e os seus eventuais acompanhantes fiquem lado a
lado;
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7)  Ter  um  lado  totalmente  desobstruído  contíguo  a  um  percurso
acessível.

3.6.3 - Cada lugar especialmente destinado a pessoas em cadeiras de
rodas  deve  estar  junto  de  pelo  menos  um  lugar  para  acompanhante  sem
limitações de mobilidade.

3.6.4 - Os lugares especialmente destinados a pessoas em cadeiras de
rodas  podem  ser  ocupados  por  cadeiras  desmontáveis  quando  não  sejam
necessários.

3.6.5  -  No  caso  de  edifícios  sujeitos  a  obras  de  alteração  ou
conservação, os lugares especialmente destinados a pessoas em cadeiras de
rodas podem ser agrupados, se for impraticável a sua distribuição por todo o
recinto.

Secção 3.7 - Postos de abastecimento de combustível:

3.7.1 - Em cada posto de abastecimento de combustível deve existir pelo
menos uma bomba acessível, ou um serviço que providencie o abastecimento
do veículo caso uma pessoa com mobilidade condicionada o solicite.

3.7.2 -  Uma bomba de abastecimento de combustível  é acessível  se
todos os dispositivos de utilização estiverem localizados de modo a permitirem:

1) A aproximação por uma pessoa em cadeira de rodas de acordo com o
especificado na secção 4.1;

2) O alcance por uma pessoa em cadeira de rodas de acordo com o
especificado na secção 4.2.

Capítulo 4 - Percurso acessível:

Secção 4.1 - Zonas de permanência:

4.1.1 - A zona livre para o acesso e a permanência de uma pessoa em
cadeira de rodas deve ter dimensões que satisfaçam o definido em seguida:

4.1.2 - A zona livre deve ter um lado totalmente desobstruído contíguo ou
sobreposto a um percurso acessível.

4.1.3  -  Se  a  zona  livre  estiver  situada  num  recanto  que  confina  a
totalidade ou parte de três dos seus lados numa extensão superior ao indicado,
deve existir um espaço de manobra adicional conforme definido em seguida:
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Secção 4.2 - Alcance:

4.2.1 - Se a zona livre permitir  a aproximação frontal,  os objectos ao
alcance  de  uma  pessoa  em cadeira  de  rodas  devem situar-se  dentro  dos
intervalos definidos em seguida:

4.2.2 - Se a zona livre permitir  a aproximação lateral,  os objectos ao
alcance  de  uma  pessoa  em cadeira  de  rodas  devem situar-se  dentro  dos
intervalos definidos em seguida:
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Secção 4.3 - Largura livre:

4.3.1  -  Os  percursos  pedonais  devem  ter  em  todo  o  seu
desenvolvimento  um  canal  de  circulação  contínuo  e  desimpedido  de
obstruções  com  uma  largura  não  inferior  a  1,2  m,  medida  ao  nível  do
pavimento.

4.3.2  -  Devem  incluir-se  nas  obstruções  referidas  no  n.º  4.3.1  o
mobiliário urbano, as árvores, as placas de sinalização, as bocas-de-incêndio,
as caleiras sobrelevadas, as caixas de electricidade, as papeleiras ou outros
elementos que bloqueiem ou prejudiquem a progressão das pessoas.

4.3.3 - Podem existir troços dos percursos pedonais com uma largura
livre inferior ao especificado no n.º 4.3.1, se tiverem dimensões que satisfaçam
o definido em seguida:

Secção 4.4 - Zonas de manobra:

4.4.1  -  Se  nos  percursos  pedonais  forem  necessárias  mudanças  de
direcção de uma pessoa em cadeira de rodas sem deslocamento, as zonas de
manobra devem ter dimensões que satisfaçam o definido em seguida:
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4.4.2  -  Se  nos  percursos  pedonais  forem  necessárias  mudanças  de
direcção de uma pessoa em cadeira de rodas com deslocamento, as zonas de
manobra devem ter dimensões que satisfaçam o definido em seguida:

Secção 4.5 - Altura livre:

4.5.1 - A altura livre de obstruções em toda a largura dos percursos não
deve ser inferior a 2 m nos espaços encerrados e 2,4 m nos espaços não
encerrados.

4.5.2  -  No  caso  das  escadas,  a  altura  livre  deve  ser  medida
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verticalmente entre o focinho dos degraus e o tecto e, no caso das rampas, a
altura livre deve ser medida verticalmente entre o piso da rampa e o tecto.

4.5.3 - Devem incluir-se nas obstruções referidas no n.º 4.5.1 as árvores,
as placas de sinalização, os difusores sonoros, os toldos ou outros elementos
que bloqueiem ou prejudiquem a progressão das pessoas.

4.5.4  -  Os  corrimãos  ou  outros  elementos  cuja  projecção  não  seja
superior  a  0,1 m podem sobrepor-se lateralmente,  de um ou de ambos os
lados, à largura livre das faixas de circulação ou aos espaços de manobra dos
percursos acessíveis.

4.5.5 -  Se a altura de uma área adjacente ao percurso acessível  for
inferior a 2 m, deve existir uma barreira para avisar os peões.

Secção 4.6 - Objectos salientes:

4.6.1 - Se existirem objectos salientes das paredes:

1) Não devem projectar-se mais de 0,1 m da parede, se o seu limite
inferior estiver a uma altura do piso compreendida entre 0,7 m e 2 m;

2)  Podem projectar-se  a  qualquer  dimensão,  se  o  seu  limite  inferior
estiver a uma altura do piso não superior a 0,7 m.

4.6.2 - Se existirem objectos salientes assentes em pilares ou colunas
separadas de outros elementos:

1) Não devem projectar-se mais de 0,3 m dos suportes, se o seu limite
inferior estiver a uma altura do piso compreendida entre 0,7 m e 2 m;

2)  Podem projectar-se  a  qualquer  dimensão,  se  o  seu  limite  inferior
estiver a uma altura do piso não superior a 0,7 m.

4.6.3  -  Os  objectos  salientes  que  se  projectem  mais  de  0,1  m  ou
estiverem a uma altura do piso inferior a 0,7 m devem ser considerados ao
determinar a largura livre das faixas de circulação ou dos espaços de manobra.

Secção 4.7 - Pisos e seus revestimentos:

4.7.1 - Os pisos e os seus revestimentos devem ter uma superfície:

1)  Estável  -  não  se  desloca  quando  sujeita  às  acções  mecânicas
decorrentes do uso normal;

2) Durável  -  não é desgastável  pela acção da chuva ou de lavagens
frequentes;

3)  Firme  -  não  é  deformável  quando  sujeito  às  acções  mecânicas
decorrentes do uso normal;

4) Contínua - não possui juntas com uma profundidade superior a 0,005
m.

4.7.2 - Os revestimentos de piso devem ter superfícies com reflectâncias
correspondentes  a  cores  nem demasiado claras  nem demasiado escuras e
com acabamento não polido;  é  recomendável  que a reflectância média das
superfícies  dos  revestimentos  de  piso  nos  espaços  encerrados  esteja
compreendida entre 15% e 40%.

4.7.3  -  Se  forem  utilizados  tapetes,  passadeiras  ou  alcatifas  no

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 237



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

revestimento  do  piso,  devem  ser  fixos,  possuir  um  avesso  firme  e  uma
espessura não superior a 0,015 m descontando a parte rígida do suporte; as
bordas devem estar fixas ao piso e possuir uma calha ou outro tipo de fixação
em  todo  o  seu  comprimento;  deve  ser  assegurado  que  não  existe  a
possibilidade de enrugamento da superfície; o desnível para o piso adjacente
não deve ser superior a 0,005 m, pelo que podem ser embutidos no piso.

4.7.4  -  Se  existirem  grelhas,  buracos  ou  frestas  no  piso  (exemplos:
juntas de dilatação, aberturas de escoamento de água), os espaços não devem
permitir a passagem de uma esfera rígida com um diâmetro superior a 0,02 m;
se os espaços tiverem uma forma alongada, devem estar dispostos de modo
que a sua dimensão mais longa seja perpendicular à direcção dominante da
circulação.

4.7.5 - A inclinação dos pisos e dos seus revestimentos deve ser:

1) Inferior a 5% na direcção do percurso, com excepção das rampas;

2) Não superior a 2% na direcção transversal ao percurso.

4.7.6 - Os troços de percursos pedonais com inclinação igual ou superior
a 5% devem ser considerados rampas e satisfazer o especificado na secção
2.5.

4.7.7  -  Os  revestimentos  de  piso  de espaços não encerrados  ou  de
espaços  em  que  exista  o  uso  de  água  (exemplos:  instalações  sanitárias,
cozinhas, lavandaria) devem:

1) Garantir boa aderência mesmo na presença de humidade ou água;

2) Ter boas qualidades de drenagem superficial e de secagem;

3)  Ter  uma inclinação compreendida entre 0,5% e 2% no sentido de
escoamento das águas.

Secção 4.8 - Ressaltos no piso:

4.8.1 - As mudanças de nível abruptas devem ser evitadas (exemplos:
ressaltos  de  soleira,  batentes  de  portas,  desníveis  no  piso,  alteração  do
material de revestimento, degraus, tampas de caixas de inspecção e visita).

4.8.2  -  Se  existirem  mudanças  de  nível,  devem  ter  um  tratamento
adequado à sua altura:

1) Com uma altura não superior a 0,005 m, podem ser verticais e sem
tratamento do bordo;

2) Com uma altura não superior a 0,02 m, podem ser verticais com o
bordo boleado ou chanfrado com uma inclinação não superior a 50%;

3)  Com uma altura superior  a  0,02 m,  devem ser  vencidas por  uma
rampa ou por um dispositivo mecânico de elevação.

Secção 4.9 - Portas:

4.9.1 - Os vãos de porta devem possuir uma largura útil não inferior a
0,77 m, medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou
guarnição  do  lado  oposto;  se  a  porta  for  de  batente  ou  pivotante,  deve
considerar-se a porta na posição aberta a 90º.

4.9.2 - Os vãos de porta devem ter uma altura útil  de passagem não
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inferior a 2 m.

4.9.3 - Os vãos de porta cujas ombreiras ou paredes adjacentes tenham
uma profundidade superior a 0,6 m devem satisfazer o especificado no n.º 

4.9.4 - Podem existir portas giratórias, molinetes ou torniquetes se existir
uma porta ou passagem acessível, alternativa, contígua e em uso.

4.9.5  -  Se  existirem  portas  com  duas  folhas  operadas
independentemente, pelo menos uma delas deve satisfazer o especificado no
n.º 4.9.1.

4.9.6 - As portas devem possuir zonas de manobra desobstruídas e de
nível com dimensões que satisfaçam o definido em seguida:

4.9.7  -  No  caso  de  edifícios  sujeitos  a  obras  de  alteração  ou
conservação,  podem  não  existir  zonas  de  manobra  desobstruídas  com  as
dimensões definidas no n.º 4.9.6 se a largura útil  de passagem da porta for
aumentada  para  compensar  a  dificuldade  do  utente  se  posicionar
perpendicularmente ao vão da porta.

4.9.8  -  Se  nas  portas  existirem  ressaltos  de  piso,  calhas  elevadas,
batentes ou soleiras, não devem ter uma altura, medida relativamente ao piso
adjacente, superior a 0,02 m.

4.9.9 - Os puxadores, as fechaduras, os trincos e outros dispositivos de
operação das portas devem oferecer uma resistência mínima e ter uma forma
fácil de agarrar com uma mão e que não requeira uma preensão firme ou rodar
o pulso; os puxadores em forma de maçaneta não devem ser utilizados.

4.9.10 -  Os dispositivos de operação das portas  devem estar  a  uma
altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,1 m e estar a uma distância do
bordo exterior da porta não inferior a 0,05 m.

4.9.11  -  Em  portas  de  batente  deve  ser  prevista  a  possibilidade  de
montar uma barra horizontal fixa a uma altura do piso compreendida entre 0,8
m e 1,1 m e com uma extensão não inferior a 0,25 m.
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4.9.12 - Se as portas forem de correr, o sistema de operação deve estar
exposto e ser utilizável de ambos os lados, mesmo quando estão totalmente
abertas.

4.9.13 - A força necessária para operar as portas interiores, puxando ou
empurrando,  não deve ser  superior  a  22 N, excepto  no caso de portas de
segurança contra incêndio, em que pode ser necessária uma força superior.

4.9.14 - As portas e as paredes com grandes superfícies envidraçadas
devem ter marcas de segurança que as tornem bem visíveis, situadas a uma
altura do piso compreendida entre 1,2 m e 1,5 m.

Secção 4.10 - Portas de movimento automático:

4.10.1 - As portas podem ter dispositivos de fecho automático, desde
que estes permitam controlar a velocidade de fecho.

4.10.2  -  Podem  ser  utilizadas  portas  de  movimento  automático,
activadas  por  detectores  de  movimento  ou  por  dispositivos  de  operação
(exemplos: tapete ou interruptores).

4.10.3 -  As portas de movimento automático devem ter  corrimãos de
protecção, possuir sensores horizontais ou verticais e estar programadas para
permanecer  totalmente  abertas  até  a  zona  de  passagem  estar  totalmente
desimpedida.

Secção 4.11 - Corrimãos e barras de apoio:

4.11.1 - Os corrimãos e as barras de apoio devem ter um diâmetro ou
largura das superfícies de preensão compreendido entre 0,035 m e 0,05 m, ou
ter uma forma que proporcione uma superfície de preensão equivalente.

4.11.2 -  Se os corrimãos ou as barras de apoio estiverem colocados
junto de uma parede ou dos suportes, o espaço entre o elemento e qualquer
superfície adjacente não deve ser inferior a 0,035 m.

4.11.3 - Se os corrimãos ou as barras de apoio estiverem colocados em
planos recuados relativamente à face das paredes, a profundidade do recuo
não deve ser superior a 0,08 m e o espaço livre acima do topo superior do
corrimão não deve ser inferior a 0,3 m.

4.11.4 - Os corrimãos, as barras de apoio e as paredes adjacentes não
devem possuir superfícies abrasivas, extremidades projectadas perigosas ou
arestas vivas.

4.11.5 - Os elementos preênseis dos corrimãos e das barras de apoio
não devem rodar  dentro  dos suportes,  ser  interrompidos pelos suportes ou
outras obstruções ou ter um traçado ou materiais que dificultem ou impeçam o
deslizamento da mão.

4.11.6  -  Os  corrimãos  e  as  barras  de  apoio  devem  possuir  uma
resistência mecânica adequada às solicitações previsíveis e devem ser fixos a
superfícies rígidas e estáveis.

Secção 4.12 - Comandos e controlos:

4.12.1 - Os comandos e controlos (exemplos: botões, teclas e outros
elementos similares) devem:

1) Estar situados de modo que exista uma zona livre para operação que
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satisfaça o especificado na secção 4.1;

2) Estar a uma altura, medida entre o nível do piso e o eixo do comando,
que satisfaça o especificado na secção 4.2;

3) Ter uma forma fácil de agarrar com uma mão e que não requeira uma
preensão firme ou rodar o pulso;

4) Poder ser operados sem ser requerida uma força superior a 22 N;

5) Ter pelo menos uma das suas dimensões não inferior a 0,02 m.

4.12.2 - Os botões de campainha, os comutadores de luz e os botões do
sistema  de  comando  dos  ascensores  e  plataformas  elevatórias  devem  ser
indicados por  dispositivo luminoso de presença e possuir  identificação táctil
(exemplos: em alto-relevo ou em braille).

4.12.3 -  Os sistemas de comando dos ascensores e das plataformas
elevatórias não devem estar trancados nem dependentes de qualquer tipo de
chave ou cartão.

4.12.4  -  Podem  existir  comandos  e  controlos  que  não  satisfaçam  o
especificado nesta  secção se  as  características  dos equipamentos assim o
determinarem ou se os sistemas eléctricos, de comunicações ou outros não
forem para uso dos utentes.

Secção 4.13 - Elementos vegetais:

4.13.1 - As caldeiras das árvores existentes nos percursos acessíveis e
situadas ao nível do piso devem ser revestidas por grelhas de protecção ou
devem estar assinaladas com um separador com uma altura não inferior a 0,3
m que permita a sua identificação por pessoas com deficiência visual.

4.13.2  -  As  grelhas  de  revestimento  das  caleiras  das  árvores  de
percursos acessíveis devem possuir características de resistência mecânica e
fixação que inviabilizem a remoção ou a destruição por acções de vandalismo,
bem como satisfazer o especificado no n.º 4.7.4.

4.13.3 - Nas áreas adjacentes aos percursos acessíveis não devem ser
utilizados elementos vegetais com as seguintes características: com espinhos
ou  que  apresentem  elementos  contundentes;  produtoras  de  substâncias
tóxicas;  que  desprendam  muitas  folhas,  flores,  frutos  ou  substâncias  que
tornem o piso escorregadio, ou cujas raízes possam danificar o piso.

4.13.4 -  Os elementos da vegetação (exemplos: ramos pendentes de
árvores,  galhos  projectados  de  arbustos)  e  suas  protecções  (exemplos:
muretes,  orlas,  grades)  não  devem  interferir  com  os  percursos  acessíveis,
satisfazendo para o efeito o especificado na secção 4.5 e na secção 4.6.

Secção 4.14 - Sinalização e orientação:

4.14.1 - Deve existir sinalização que identifique e direccione os utentes
para  entradas/saídas  acessíveis,  percursos  acessíveis,  lugares  de
estacionamento  reservados  para  pessoas  com  mobilidade  condicionada  e
instalações sanitárias de utilização geral acessíveis.

4.14.2 - Caso um percurso não seja acessível, a sinalização deve indicá-
lo.

4.14.3 - O símbolo internacional de acessibilidade consiste numa figura
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estilizada de uma pessoa em cadeira de rodas, conforme indicado em seguida:

4.14.4 - Se existirem obras nos percursos acessíveis que prejudiquem
as condições de acessibilidade definidas, deve ser salvaguardada a integridade
das pessoas pela colocação de barreiras devidamente sinalizadas por avisos,
cores contrastantes e iluminação nocturna.

4.14.5  -  Para  assegurar  a  legibilidade  a  sinalização  deve  possuir  as
seguintes características:

1) Estar localizada de modo a ser facilmente vista, lida e entendida por
um utente de pé ou sentado;

2) Ter uma superfície anti-reflexo;

3)  Possuir  caracteres  e  símbolos  com  cores  que  contrastem  com  o
fundo;

4)  Conter  caracteres  ou  símbolos  que  proporcionem  o  adequado
entendimento da mensagem.

4.14.6  -  Nos  edifícios,  a  identificação  do  número  do  piso  deve  possuir  as
seguintes características:

1) Ser identificado por um número arábico;

2) Estar colocada centrada a uma altura do piso de 1,5 m, numa parede
do patamar das escadas ou, se existir uma porta de acesso às escadas, do
lado do puxador a uma distância da ombreira não superior a 0,3 m;

3) Utilizar caracteres com uma altura não inferior a 0,06 m, salientes do
suporte entre 0,005 m e 0,007 m, espessos (tipo negrito) e de cor contrastante
com o fundo onde são aplicados.
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 9.2 Guião – Ficha dos Museus

Nome do Museu: 

I. Criação e história do museu:

(Preencher com informações sobre criação e história do museu.)

II. Dependência institucional:

(O museu está a cargo do setor público? Especifique.)

(O museu está a cargo do setor privado? Especifique.)

III. O acesso ao Museu:

(Qual a localização do museu?) 

(Como é feito o acesso?) 

(Transportes que podem ser usados?) 

(Quais as condições dos passeios e vias de acesso?) 

(Quais as condições do estacionamento mais próximo?) 

(Há vagas destinadas a pessoas com deficiência?)

IV. Edifício:

(Este  edifício  foi  construído  para  este  fim?  Data  da  construção  e

inauguração?)

(Este  edifício  existia  antes  da  criação  do  museu?  Se  sim,  a  sua  função

anterior?)

(Qual arquiteto assinou o projeto do edifício deste museu?)

(Se houve alguma adaptação no edifício, qual a data da adaptação?)

(Foram realizadas obras recentes?)

(Há uma relação edifício/coleção?)

(O edifício é uma casa-museu?)

V. Tipologia de coleção:

(Disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar)

VI. Identificação do museu:

(Identificação externa, sinais de trânsito a indicar o local)

VII. Entrada:

(Descrever  por  onde  se  faz  o  acesso,  se  há  acesso  para  pessoas  com

deficiência,  bilheteira  e  onde  está  localizada,  organização  da  entrada,

identificação dos diferentes espaços.)

VIII. Espaços de acesso público:

(Descrever  estes  espaços,  se  existirem:  loja,  cafetaria/restaurante,  jardim,
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espaços  externos,  cacifos,  casas  de  banho,  exposições  temporárias,

exposições permanentes.)

IX. Espaços de acesso público condicionado:

(Descrever  estes  espaços,  se  existirem:  Biblioteca,  auditório,  serviços

educativos, salas de ateliers, etc.)

X. Espaços de acesso restrito:

(Descrever  estes  espaços,  se  existirem:  Serviços  administrativos,  direção,

serviços  educativos,  marketing,  imagem, eventos,  reservas,  laboratórios de

restauro, gabinetes de investigação, etc.)

XI. Exposições temporárias:

(Regularidade das exposições, temáticas, patrocínios, circuito.)

XII. Exposição permanente:

(Tipologia, tipo de sala, patrocínios, exposição iconica ou narrativa, circuito,

data da exposição permanente, temas e divisão por salas.)

XIII. Análise das condições das exposições temporária e permanente:

(Condições ambientais)

(Tipo  de  sala,  com  aberturas  ou  sem  aberturas,  conservação  do  acervo,

qualidade da atmosfera, temperatura e humidade, níveis de humidade relativa,

iluminação,  natural,  artificial,  tipo de iluminação natural  ou artificial,  zenital,

lateral,  geral,  focalizada,  tipo  de  iluminação  artificial,  sensibilidade  dos

materiais  em  relação  à  iluminação,  conservação  dos  objetos  pelo  tipo  de

material.)

(Segurança)

(Segurança  anti-roubos  e  vandalismo,  câmaras  de  filmar,  vigilantes,

aproximação às peças,  prevenção de incêndio, tipos de extintores,  onde e

seus usos.)

(Expositores)

(Relação com os objectos, iluminação, relação com a narrativa.)

(Informação sobre os objectos,  localizada,  geral,  processos de informação,

escrita,  áudio-guias,  video-guias,  novas  tecnologias,  informação  visual,

contextualizada. )

XIV. Serviços educativos e sua relação com a comunidade:

(Ações, programas e equipa. )

XV. Acessibilidade:
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(Acesso para pessoas com deficiência, exposições e informação direcionada

para públicos com necessidades especificas.)

(Complexidade  da  informação  tendo  em  conta  níveis  de  literacia  dos

diferentes públicos, tipo e dimensão dos textos. )
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 9.3 Guião para entrevista com os gestores do museus

Pergunta  1  -  Considera  este  museu  preparado  para  receber  pessoas  com

necessidades específicas?

Pergunta 2 - Costumam receber pessoas com necessidades específicas?

Pergunta  3  -  Possuem  uma  informação  quantificada  dos  visitantes  com

necessidades específicas?

Pergunta 4 - Neste museu realizam ou já realizaram ações educativas voltadas

pessoas com necessidades específicas?

Pergunta 5 - Dê a sua opinião sobre a importância de melhorar a acessibilidade

aos museus.
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 9.4 Transcrição  da  entrevista  realizada  com  diretora  do

Museu  da  Vila  Velha  e  Museu  de  Arqueologia  e

Numismática

Data da entrevista: 04/02/2019

Local: Museu de Arqueologia e Numismática

Tâmyris Santana: Boa tarde! Nós estamos com a Dra.  Gina Pereira  Telmo,

vamos falar um pouquinho aqui dos dois museus, que ela faz a gestão. É o

Museu de Arqueologia e Numismática e o Museu da Vila Velha. Boa Tarde!

Dra. Gina Telmo: Boa tarde!

Tâmyris Santana: Inicialmente, gostaria de fazer uma pergunta. Se considera

os  dois  museus  preparados  para  receber  pessoas  com  necessidades

específicas, pessoas com deficiência?

Dra. Gina Telmo: Sim. Eu considero que ambos os museus estão preparados

para este efeito. Mais até, o mais recente, é o da Vila Velha, esse já. Ambos

tem elevador, mas é mais moderno, é isso que eu quero dizer. Mas ambos tem

acesso. Se bem que o da Numismática pode ter alguma dificuldade, porque

mesmo o acesso exterior teve que se adaptar, foi um edifício que se adaptou

pra esse efeito, enquanto que o da Vila Velha, a sua construção já contemplou

o acesso a deficientes. Portanto, em ambos os pisos. De qualquer forma, em

ambos  os  museus  possuem  recursos  de  acessibilidade  para  pessoas  com

deficiência.

Tâmyris  Santana: E  vocês  costumam  receber  pessoas  com  necessidades

específicas? Que tipos de grupos costumam visitar o museu?

Dra. Gina Telmo: Nós...  a APC é muito frequente visitar  ambos os museus,

especialmente  em  férias  e  ai  preparamos  atividades  inclusive  ao  nível  do

serviço educativo. Preparamos e eles usufruem muito das atividades que são

preparadas para as escolas. Ateliês, workshops, e inclusive visitas guiadas ao

próprio museu. No ano passado, em 2018, foi solicitado mesmo não só ateliês,

os “Pequenos Oleiros” por exemplo, que eles vêem o filme e depois concebem

suas próprias peças, sempre com o apoio direto de colaboradores do museu. Ai

tento requisitar sempre o máximo de pessoas que eu possa ter, que é pra eles

terem apoio quase individual,  tentamos também o apoio daqueles que vem
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com eles conseguimos ter um bom grupo. Nunca aceitamos mais do que um

grupo, no máximo 15 à 20 pessoas.

Tâmyris Santana: Pra poderem ter um melhor apoio e aproveitar melhor as

atividades.

Dra.  Gina Telmo: E já  tivemos uma caça ao tesouro  em que eles  também

participaram  nos  monumentos  da  cidade,  inicialmente  até  estávamos  um

pouquinho apreensivos, mas correu muito bem. Tentamos desmistificar esse

tipo de... também temos, as vezes, juntamente com as escolas, com o ensino

regular vem, por exemplo, no caso do Piaget, vem alguns miúdos com autismo,

que trazem também um acompanhamento específico por parte da escola e nós

também  trabalhamos  com  eles.  Ou  seja,  nunca  nos  negamos  a  receber

quaisquer tipo de público que tivesse algum tipo de deficiência.

Tâmyris  Santana: E  possuem  por  acaso  a  informação  quantificada  desse

público?

Dra.  Gina Telmo: Olha,  a  quantificada posso te  dizer  que no  ano  passado

devem ter vindo até do museu cerca de 100, porque vieram no mês de julho,

em todas as semanas do mês de julho, tivemos uma turma praticamente da

APC.  Eu  entrei  em  abril,  não  sei  como  correu  nas  férias  da  Páscoa  que

também é uma  época em que são muito solicitados os museus. Mas, não é,

claro  que  não  é,  o  nosso maior,  o  grosso  de  visitantes,  mas  é  uma parte

importante.

Tâmyris  Santana: A próxima  pergunta,  foi  até  já  respondida.  Porque  eu  ia

perguntar se neste museu realizam ou já realizaram ações educativas voltadas

para pessoas com necessidades específicas?

Dra. Gina Telmo: Nós adaptamo-nos, nós aqui nos museus temos muito essa

prática, mas tanto com deficientes como sem deficiência.

Tâmyris Santana: Com os idosos também, crianças!

Dra.  Gina  Telmo: Exatamente.  Nós  já  fizemos  inclusive  atividades  em que

colocamos gerações em convívio.

Tâmyris Santana: Uma questão também de adaptarem a linguagem que tinham

de usar.

Dra.  Gina  Telmo: Levamos uma senhora  do  lar  de  idosos  que  sabia  fazer

bonecas de trapo à uma escola, ensinar os mais pequenos, depois os mais

pequenos no Natal  retribuíram com canções de Natal  no lar.  Portanto,  nós
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tentamos sempre... Agora, nós adaptamo-nos muito. Às vezes nós propomos

uma atividade de férias, uma atividade que nós temos todas as semanas, todas

as  quartas,  nós  temos  um  ateliê  disponível  para  as  escolas  e  quem  nos

contactar. Mas se a escola nos contacta e nos diz: - Ah, mas eu, se calhar

também queria ir. Nós estamos sempre a dizer, nós nos adaptamos a vós e não

vós a nós, porque é esse também o objetivo. É as pessoas que cá vem, e o

público que cá vem ficar satisfeito com o que usufrui  aqui  no museu. E as

crianças,  e  as pessoas com deficiência,  e os visitantes comuns,  saírem do

museu  a  achar  que o  museu  é  um espaço  de convívio.  Eu digo  muito  às

crianças, de alegria e eu gosto. Nós temos grupos que quando saem daqui nós

costumamos sempre a  perguntar: -  Gostaram? E a maior parte é: - Amei,

adorei! E nós ficamos muito felizes, porque realmente são miúdos que voltam,

e às vezes até voltam com os pais aos fins de semana pra visitar aquilo que ele

visitaram durante a semana.

Tâmyris Santana: Isso também faz parte da missão do museu que é incluir.

Dra. Gina Telmo: Posso dizer que a nível escolar, devem haver poucas crianças

que não usufruíram dos nossos dois espaços. Mas, o que é muito bom pra nós,

é uma alegria a nível escolar. Todas as escolas já cá estiveram e continuam a

vir,  e hão de vir  sempre. Agora, e os pais são trazidos muitas vezes pelas

crianças, nunca cá tinham entrado, percebes. E isso é uma luta que os museus

tem travado, porque só vem ao museu quem gosta de vir ao museu, não é

quem tem que vir. Por exemplo: O shopping, tu vais ao shopping porque vais

ao shopping, é socialmente muito bonito ir ao shopping, nem que não vá fazer

outra coisa andar lá no domingo à tarde, enquanto que no museu não. Vai-se

ao teatro porque o teatro proporciona espetáculos, não é, tu vais ver as peças

porque gostas de balé, de dança, de música. O museu muda. Tem um espaço

permanente que está sempre o mesmo, mas temos exposições temporárias

que mudam trimestralmente. Depois tem o resto do ano, que tens que trabalhar

afincadamente para teres pessoas a visitar o museu, percebes. No verão tens

os turistas, tudo bem. E no resto do ano? No resto do ano tens de trabalhar,

tens de trabalhar para este efeito. E o serviço educativo trabalha muito nesse

sentido.

Tâmyris Santana: E o serviço educativo, vocês têm uma equipa? Como é que

funciona?
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Dra. Gina Telmo: Eu assumi a direção dos museus, dos dois, em abril do ano

passado. Até lá, eu já cá estou a 16 anos, eu era responsável pelo serviço

educativo. Portanto, eu tenho mais experiência nisso do que em direção de

museus, é a área que eu mais gosto de trabalhar. Nós temos uma equipa que

trabalha  muito  bem  ao  nível  do  serviço  educativo.  Temos  os  dias  anuais

preparados só para o efeito, sabemos exatamente quando podemos usufruir

desse serviço. Sabemos que a época do Natal não funciona muito bem, por

quê?  Porque  as  crianças  não  vão  sair  ao  frio,  não  vão  sair  à  chuva  dos

infantários,  então  nós  fazemos  concursos,  concursos  de  presépios.  É  uma

adesão diferente! Sabemos que as férias da Páscoa resultam muito bem, há

um ateliê, que é “Os ovos com pintas” que já vai pra aí na sexta edição. Nós

lançamos o cartaz e três dias depois o ateliê está cheio, estão esgotadas as

inscrições.  “Os ovos com pintas” é um ateliê de pais e filhos aos sábados,

estás a ver. Sabemos que o julho é muito intenso pra os museus, o julho se nós

quisermos abrir inscrições de terça à quinta, porque às sextas e às segundas

não podemos, porque somos muito restritos a nível  de pessoal.  Abrimos os

museus de segunda à domingo, sabemos que o pessoal de sábado e domingo

tem que folgar sexta e segunda. Então, costumamos abrir de terça à quinta

para fora, e se a gente quiser de manhã e à tarde nós temos o julho cheio, isso

sabemos, há inscrições, porque temos ateliês, campos de férias, temos tudo e

mais  alguma  coisa  a  solicitar  atividades.  Só  que  para  nós  depois  é  muito

intenso e acabamos por não fazer.  Mas,  já chegamos a ter em ateliês 700

crianças nesses tipos de meses, houve um ano até que no carnaval tivemos

900. Numa exposição em que tinham máscaras tivemos 900 crianças. E aqui

houve um ano, em julho, foi com as Pontes, também chegamos a 600 crianças.

Tâmyris Santana: É um trabalho que vem de muito tempo!

Dra. Gina Telmo: Nós temos contactos diretos de professores, nós já temos

telemóveis, percebes. Nós já sabemos exatamente a quem recorrer.

Tâmyris Santana: As escolas que tem interesse.

Dra.  Gina  Telmo: Inicialmente  nós  andávamos  atrás,  nós  ligávamos,  nós

convidávamos.  Hoje  em  dia  já  acontece  uma  coisa  que  é  fruto  do  nosso

trabalho nestes anos. Que é eles, procuram-nos a nós. Nós já nem sabemos

onde encaixar tanta gente.

Tâmyris Santana: Muito bom! O museu tem desenvolvido esse trabalho, e eu
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acho  que  é  bastante  interessante,  até  pra  a  questão  da  gestão,  a  tua

experiência  com  a  área  educativa,  acho  que  colabora  bastante  pra  poder

perceber as necessidades do museu. Acho que isso é fantástico!

Dra. Gina Telmo: Este ano tivemos um bocadinho mais off, porque lá está, eu

tomei outras funções, mas já estamos a começar a todo gás. Agora no São

Brás já tivemos atividades no serviço educativo, nas férias da Páscoa também

vamos ter, com certeza. E vamos retomar a agenda.

Tâmyris  Santana: Voltando  à  questão  da  acessibilidade,  noto  que  essas

atividades  no  serviço  educativo  também  são  uma  forma  de  promover  a

acessibilidade. A acessibilidade ao conhecimento, à informação do museu, a

acessibilidade à cultura. Não só a questão da acessibilidade física, vejo que o

museu se preocupa também com a acessibilidade à cultura. E assim, ia pedir a

sua opinião. O que você acha sobre a importância de melhorar a acessibilidade

aos museu.

Dra. Gina Telmo: Ao nível da cultura?

Tâmyris Santana: Ao nível geral.

Dra. Gina Telmo: É assim. Nós temos essa sensibilidade, não é. O problema às

vezes é aquele que eu te disse, é a vontade também. Nós temos que trabalhar

muito isso, temos que trabalhar a vontade e temos tido muito sucesso, mas,

temos que trabalhar cada vez mais, porque o público vai evoluindo e nós temos

que evoluir  juntamente com as pessoas que nós queremos. Não queremos

sempre o... por exemplo, há casos de inaugurações, nós mandamos sempre,

este anos nós começamos a trabalhar mais on-line a informação.

Tâmyris Santana: Visto que as pessoas hoje em dia procuram as informações

na internet.

Dra. Gina Telmo: E já tivemos usufruto disso. Já tivemos alguns eventos que

duplicaram os visitantes.  Por exemplo, o  Instagram.  Criamos um Instagram,

estávamos  só  com  conta  do  facebook.  Quando  há  uma  inauguração,  ou

quando há qualquer coisa que o museu queira lançar vamos a todos os grupos

que existem nos grupos do facebook de Vila Real, Vila Real – Douro, tudo que

possas  imaginar  que  a  gente  se  registou  lá  o  nosso  cartaz  e  a  nossa

informação.  Ou  seja,  eu  acho  que  nós  temos  que  evoluir  juntamente,  e  é

normal as vezes que não evoluímos ao mesmo nível do que evolui  lá fora,

percebes. Estamos tão adaptados àquilo que a gente vive no dia à dia, mas e

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 251



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

daí  também  ser  importante  virem  pessoas  novas  pra  a  instituição  porque

trazem-nos outras visões, que às vezes tu estás tão acomodada no teu serviço,

achas que as coisas estão... Mas, as pessoas que vem de fora, estagiários,

outros tipos de funcionários, trazem-nos sempre visões que nós acabamos por

acolher, pois nós não estávamos a par do que se estava a passar. E eu acho

que sim, que os museus tem evoluído muito nesse sentido. E nós estamos

felizes por isso.

Tâmyris Santana: Olha, eu gostava de agradecer pela entrevista, obrigada.
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 9.5 Transcrição da entrevista realizada com o diretor do 

Museu do Som e Imagem de Vila Real 

Data da entrevista: 31/10/2018

Local: Biblioteca Municipal de Vila Real

Tâmyris Santana: Boa tarde! Estamos aqui com o Dr. Vítor Nogueira, diretor do

Museu do Som e da Imagem. Vamos ter uma conversa sobre a acessibilidade a

este museu.

Dr. Vítor Nogueira: Boa tarde!

Tâmyris Santana: Tenho aqui umas questões para fazer sobre esta temática. A

primeira é se considera que este museu é preparado para receber pessoas

com necessidades especificas? Idosos? Crianças? Pessoas com deficiência?

Baixa estatura? Obesos?

Dr. Vítor Nogueira: Sim, do ponto de vista das acessibilidades no seu ponto de

vista  físico,  acho  que  o  museu  está  bem  preparado,  não  tendo  grandes

dificuldades, não nos temos confrontado com grandes dificuldades nestes 10

anos de funcionamento.

Tâmyris  Santana: E  vocês  costumam  receber  pessoas  com  necessidades

específicas? Grupos diversificados?

Dr. Vítor Nogueira: Sim, diversas vezes em grupos organizados. Não tanto, a

título de curiosidade, talvez não seja muito importante, não tanto agora como

antigamente. Ou seja, como há dois, três, quatro, cinco ou seis anos porque

houve  uma  redução  de  recursos  humanos  disponíveis  no  museu.  Neste

momento o museu, que já tem características específicas do ponto de vista

organizacional,  desde  que  apareceu,  porque,  enfim,  porque  nasceu  da

reorganização  de  recursos  técnicos  e  humanos  disponíveis  noutros

equipamentos que em conjunto permitiram que em 2008 se inaugurasse um

museu novo sem acrescentar muita gente nova ao quadro. Mas é certo, é que

a única pessoa que está em tempo inteiro no museu, porque muitos outros

estão atendendo em tempo parcial, reformou-se em 2016. Desde essa altura

não foi substituída, e portanto, desde essa altura nós desinvestimos, porque

achamos que era importante dar um passo ou dois atrás  no domínio do serviço

educativo que era um dos aspectos relativamente fortes do museu. E fizemo-lo,
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no entanto eu estou a responder de maneira comprida esta sua pergunta mais

também  lançando  já  outras.  Se  costumamos  receber  pessoas  com

necessidades específicas? Sim, antigamente muito mais do que agora, mas

agora também. Porque digamos, as visitas guiadas,  nós vimo-nos forçados,

embora forçados estrategicamente, ninguém nos obrigou não é. Achamos que

era altura de, tendo em conta os recursos disponíveis e aquilo que o museu

considera  ser  a  sua verdadeira missão,  sobre  isso podemos falar  à  seguir,

achamos que era importante reduzir o número de visitas guiadas e orientadas.

É claro que o museu está concebido desde o princípio, eu quando falo museu

agora estou a falar da área de exposições do museu, o museu é polinuclear

neste sentido também interno, é um museu que está distribuído do ponto de

vista dos espaços, por três edifícios diferentes. Um deles, por exemplo, é este

em que estamos a falar, os gabinetes técnicos do Museu do Som e Imagem

funcionam na Biblioteca Municipal, são os dois gabinetes ao lado deste onde

estamos. O arquivo do Museu do Som e da Imagem também está na Biblioteca

Municipal de Vila Real, e depois no edifício do Teatro Municipal está a área de

exposições do museu, que é aquilo,  para, digamos, para o cidadão comum

representa a imagem do museu. O museu é aquilo, mas no fundo aquilo são

apenas as áreas de exposições do museu, e também há depósitos que estão

em um estúdio, que estão no Teatro Municipal. E há ainda outro edifício que

tem  alguns  armazéns  onde  guardamos  reservas  de  menor  interesse

museológico,  mas que enfim,  devem ser  conservadas,  e  se calhar  daqui  à

quarenta, cinquenta anos.

Tâmyris  Santana: E a  relação com restante  da equipe  do  Teatro? É  muito

estreita? Eles gerem o Teatro, mas não tem uma ligação muito direta com o

museu?

Dr. Vítor Nogueira: É assim, são duas instituições diferentes que trabalham no

mesmo  edifício.  Sendo  que  naturalmente,  a  mais  importante  pela  sua

envergadura é o Teatro Municipal, mas o edifício do Teatro Municipal alberga

duas instituições, uma é o Teatro Municipal propriamente dito e a outra é o

Museu do Som e Imagem. Isto não é muito comum, mas acontece. O Centro

Cultural de Belém em Lisboa também o Museu Berardo lá dentro, por exemplo.

Tâmyris Santana: E outras fundações, a Gulbenkian, por exemplo.

Dr. Vítor Nogueira: Instituições diversas partilhando as mesmas instalações. O
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que acontece é que um fato, este museu, se reparar, continuando na sequência

daquilo que eu já havia falado. Ele é lançado em 2008 porque se percebe entre

outras  coisas  a  necessidade  de  fazer  avançar  um  museu  com  essas

características,  mas,  porque se percebe simultaneamente que há condições

para fazer avançar sem um grande esforço logístico. E por isso é que sendo

aquilo que a gente chama, repito,  a ideia áreas de exposições no museu e

sendo uma coisa muito bem localizada, há até uma ligeira ponte pedonal para

se chagar lá a pé. Mas, o certo é que a recepção está cá fora e é partilhada

com o teatro. As casas de banho públicas estão cá fora sendo compartilhadas

com o teatro.

Tâmyris Santana: E as lojas lá em baixo, mas também a cafetaria partilhada

com o teatro.  Mas,  tenho uma dúvida,  tem uma sala de exposições lá  em

baixo?

Dr. Vítor Nogueira: É do Teatro. É a galeria de exposições do teatro municipal,

é a sala de exposições do teatro. E a programação é pelo teatro.

Quando  perdemos  a  única  pessoa  que  tínhamos  a  tempo  inteiro,  que  se

reformou e no quadro atual há uma dificuldade muito grande de contratação de

pessoal, de novos quadros no âmbito da função pública portuguesa. Nós que

continuamos a funcionar com muitas, com algumas pessoas, e até parte delas

desde o início. Parcialmente, eu dirijo a Biblioteca Municipal e também dirijo o

Museu  do  Som e  Imagem.  Mas  como  é  que  fazes  isso?  Eu  faço  isso  de

maneira muito simples, agora recebi a si, e estou no papel de diretor do museu,

mas também me organizo de determinada maneira em termos de horário. Nas

terças-feiras à tarde só trabalho preferencialmente com a equipa do Museu do

Som e Imagem.

Tâmyris Santana: Eu queira saber um pouquinho mais sobre este trabalho que

vocês desenvolvem, com a publicação de livros, desde quando?

Dr. Vítor Nogueira: Isto tem a ver justamente com a missão do museu, e é por

isso que à primeira vista, quando se diz uma coisa que há pouco falamos sobre

desinvestir no serviço educativo, parece uma barbaridade, mas não é porque a

questão é que….

Tâmyris Santana: Também não é uma equipa muito grande, a de vocês.

Dr. Vítor Nogueira:  Mas é preciso ver qual a missão principal do museu. O

museu é muito, não digo que seja muito inovador, também é, mas é um museu
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com características raras em Portugal. No fundo como no Brasil, por sinal há

alguns museus parecidos, algo com esta área da musealização da imagem ou

com a musealização do som. Mas em Portugal isso tudo é muito recente, nós

temos cá a Cinemateca Portuguesa fazendo um trabalho parecido com o nosso

em algumas áreas  que  não  noutras.  Mas  também há  o  Museu  do  Som e

Imagem em Leiria.  E  a  coisa  começa  a  parar  por  aqui.  Portanto,  com as

características desse museu são poucos, da família desse museu são poucos

com gêneros.

Tâmyris Santana: De que se tratam mais as vossas edições? Divulgações?

Dr.  Vítor  Nogueira: São  para  salvaguardar  a  nossa  memória,  sobretudo

fotografias,  imagens, imagens em movimento,  e registos sonoros. Essa é a

principal missão e fazê-lo partindo do local para o universal. Isto é, a nossa

preocupação primeira é a cidade de Vila Real, a região da cidade de Vila Real,

a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Achamos que essa é a nossa missão,

porque é a parte que nós devemos proteger por razões diversas.

Tâmyris Santana: Para preservar a memória para as gerações futuras.

Dr.  Vítor Nogueira: Mas, paralelamente se nos surge muitas vezes, e surge

muitas  vezes um documento  qualquer  que tem importância e que pode ter

origem, por exemplo, no Alentejo, nós também preservamos, para quem um dia

possa servir a outros.

Tâmyris  Santana: Então  o  acervo  de  vocês  não  é  só  de  Vila  Real?  É

diversificado?

Dr.  Vítor  Nogueira: É  diversificado,  pra  além  de  preservarmos  os  registos

imagéticos,  por  assim  dizer  numa  forma  menos  rebuscado  de  dizer,  de

imagens e registos sonoros, nós também procuramos de algum modo paralelo

contar a história do que tem vindo a ser os Teatros e as Casas de Espetáculo

em Vila Real desde que apareceram pela primeira vez em 1846, até porque

nas  circunstâncias  em que  o  museu  nasceu  se  pareceu  que  era  útil  esse

diálogo acrescido com a instituição, que é o Teatro Municipal, que partilha o

mesmo  edifício,  circunstancialmente  foi  por  ai.  E  paralelamente

desenvolvemos, fazemos crescer e investimos numa coleção museológica de

peças  que  tem que  ver  com isto,  desde  gira-discos,  grafonolas,  caixas  de

música,  máquinas  fotográficas,  câmeras  de  filmar  de  cordas,  lanternas

mágicas, tudo o que é, que tem a ver com a história da imagem ou do som do
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ponto  de vista  agora,  não  apenas  dos  documentos,  do  ponto  de  vista  das

peças  museológicas  também  colecionamos  e  organizamos  regularmente

exposições. O que o museu vai fazendo é, organizar regularmente exposições,

temos  uma  exposição  dita  permanente,  mas  há  sempre  exposições

temporárias e quase sempre essas exposições tem uma correspondência com

um catálogo que é no fundo, um livrinho, que faz parte dessa coleção dos livros

do Museu do Som e Imagem, que foram publicados até agora 28 números,

procurando solidificar justamente, ou seja, tornar sólido de algum modo tanto

quanto possível o resultado do trabalho museológico, que se ficasse apenas

pelas exposições seria demasiado efêmero. Para além disso há uma coleção

de documentários que nós temos vindo a fazer, demoramos dois anos a fazer

um documentário,  e estes documentários tem vindo a ser  publicados numa

coleção  chamada  “Máquina  do  tempo”.  E  basicamente  é  isto  que  nós

assumimos como a nossa missão. Como somos particularmente poucos, um

núcleo de três pessoas a trabalham, e no fundo uma delas trabalha uma tarde

por semana, outra trabalha três tardes que é outro reformado que está como

voluntário, gosta tanto disso que não conseguiu ficar em casa, e depois sou eu.

E depois há alguns colegas, os da Biblioteca Municipal ou do Teatro Municipal

que fazem o favor de nos ajudar generosamente a montar as exposições, a por

aquele  espaço a  funcionar  e  a  virar  as  coisas todas quando é  necessário.

Então, é um museu simples, com um orçamento muito limitado, mas também

não precisamos de mais orçamento, dava mais jeito ter mais gente, dava, mas

da maneira como as coisas entretanto estão, acreditamos que não é fácil.

Tâmyris Santana: Noto que ai vocês já fazem um trabalho de acessibilidade

fazendo com que esses arquivos, essas fotografias cheguem ao conhecimento

das pessoas.

Dr. Vítor Nogueira: E sejam preservadas e sejam estudadas.

Tâmyris Santana: É um museu que não é um museu de brincadeira, é um

museu que mostra as coisas e também se preocupa em estudar.

Dr. Vítor Nogueira: Sim, tem uma preocupação científica. Estamos aqui a trocar

cromos, se me permite usar este termo. Olha que fotografia tão bonita, vamos

pô-la no Facebook. Nós não divulgamos fotografia nenhuma que não esteja

previamente estudada à exaustão, tanto quanto nós conseguimos, as vezes

não  se  consegue descobrir,  a  autoria  pra  nós  é  fundamental.  A autoria  da

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 257



Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso               

fotografia  pra  nós  é  fundamental,  se  nós  descobrirmos  o  fotógrafo,  nós

datamos a fotografia e datamos sempre nem que seja de forma aproximada,

mas se nós descobrirmos o fotógrafo, o que acontece quase sempre como

resultado  dos  nossos  esforços,  nós  não  permitimos  que  a  fotografia  seja

divulgada sem levar a autoria como marca d’água lá metida.

Tâmyris Santana: E isso é muito correto, reconhecer a autoria das fotos.

Dr.  Vítor  Nogueira: Até  pra  não  colocar  ruído  na  circulação da informação,

principalmente neste época em que vivemos. Estamos a trocar cromos, se me

permite de novo a expressão. É um bocadinho isso, portanto procuramos fazer

com muito rigor, a nível científico e museológico estas coisas que são de fato.

Nos primeiros anos conseguimos desenvolver muitas coisas, tínhamos muitos

meios, havia uma empresa municipal só para gerir os elementos culturais. Essa

empresa municipal sofreu um movimento de aperto fruto da entrada da Troica,

portanto  um conjunto  de  mecanismos  do  próprio  estado  central  que  foram

extintos,  a  empresa  municipal  foi  também  neste  processo  de  redução  de

custos, às vezes, não se percebe porque se gasta mais, mas isto são outras

conversas. E portanto, a fluidez que havia no sentido de dizer,  a gestão do

Teatro Municipal, a gestão da Biblioteca Municipal, a gestão do Museu da Vila

Velha,  está  dependente  de  uma  mesma  estrutura  que  faz  com  que

articuladamente  e  com  agilização  rápida,  passo  à  redundância,  colegas,

projetos possam saltar e ajudar-se, isso tudo teve que ser. Assim acharam os

políticos, e portanto, técnicos como eu, temos que trabalhar de outra maneira.

E a outra maneira é esta, é reduzir um bocadinho aquilo que nos parecia ser

importante,  mas não tão  importante,  não tão  diferenciador  daquilo  que é  o

Museu do Som e da Imagem. E investirmos mais a disponibilidade que temos

na  própria  musealização  e  na  divulgação  deste  passado  fundamental,

importantíssimo, que é fundamental para a comunidade da cidade e da região.

Pois, nós também não procuramos ficar também só por ai, pra evitar grandes

rótulos.  Acolhemos  aqui  e  ali  outro  projeto  contemporâneo,  e  mesmo  no

domínio da fotografia, de outras artes e assim, relacionáveis com esta temática,

mas de facto, o nosso caminho tem vindo a ser mais ou menos este.

Tâmyris Santana: Última pergunta, não sei se já respondemos, já falamos de

divulgar e fazer com que as pessoas tenham acesso ao museu. Gostava de

deixar  uma  opinião  sobre  a  importância  de  melhorar  a  acessibilidade  ao
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museu,  podendo  ser  num  ponto  de  vista  diverso,  acessibilidade  cultural,

acessibilidade arquitetônica. Uma coisa leva a outra.

Dr. Vítor Nogueira: Num primeiro momento nós devemos estar sempre do lado

das  acessibilidades,  sempre,  é  ótimo  que  qualquer  cidadão  aceda,  possa

aceder com facilidade possibilidade possível a informação e designadamente a

espaços  museológicos,  expositivos,  etc.  Portanto  sim,  é  muito  importante

melhorar  as acessibilidades dos museus e aos museus,  julgo que nós não

temos grandes problemas nesta matéria, o museu está instalado num edifício

recente,  um edifício  de 2004,  que até por  força da legislação tentou seguir

determinadas normas. É certo que há um problema genérico dos museus, é

que os museus muitas vezes são instituições antigas e que vem de um outro

tempo e estão instaladas em outro tipo de edifício. Coloco sempre que estas

adaptações que fazem são sempre remendos.

Tâmyris  Santana: As  adaptações  devem  ser  bem  pensadas  para  não

descaracterizarem o espaço, há muitos museus que estão em casas históricas

e merecem cuidado especial.

Dr. Vítor Nogueira: Nós temos um caso destes, em Vila Real temos o caso do

Museu de Arqueologia e Numismática que está num edifício com cerca de 200

anos, portanto, há ali coisas, o edifício foi todo remexido internamente, mas ali

na mesma rua há situações que dificultam o acesso ao edifício.

Tâmyris Santana: Tem algumas coisas nas acessibilidades dos museus que

não  necessitam  ser  tão  complicadas,  ou  tão  caras.  Podem  fazer  uso  de

materiais  simples.  Tem alguns casos que devem ser  bem pensados,  se  as

adaptações  valem  mesmo  a  pena,  se  não  seria  uma  forma  de  grandes

descaracterização do edifício extremamente necessária ou não.

Dr.  Vítor  Nogueira: A imagem  que  eu  sinto  com  facilidade,  e  acho  que  é

particularmente  fácil  de  perceber  pelos  vistos,  é  que  quando  grupos  de

pessoas com alguma mobilidade reduzida se dirigem ao museu, se dirigem

com relativa facilidade,  quer  acendendo a partir  do elevador  lá  de cima da

Alameda de Grasse,  quer mesmo a partir  do parque de estacionamento de

baixo. Portanto, ficando o museu num piso intermédio, o acesso ao elevador

por um lado e pelo outro é relativamente fácil. Agora quanto a acessibilidade à

informação, seja a informação no sentido mais primário, seja a informação no

sentido mais importante que é esta,  de aceder  por  meios muito  diversos a
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documentos museológicos, produtos museológicos, peças museológicas, isso

nós fazemos através do nosso espaço, através dos documentários que pomos

cá fora, dos cadernos que pomos cá fora, do site, redes sociais uma forma de

aproximação com o público de Vila Real de uma maneira interativa, as pessoas

perguntam, nós respondemos. Isto das redes sociais é muito apelativo, usamos

isto muito para atrair pessoas que gostam de museus e que queiram saber do

trabalho do museu.

Tâmyris Santana: Encerramos esta entrevista por aqui, muito obrigada pela sua

atenção.
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 9.6 Inquérito para visitantes dos museus

Este inquérito foi  elaborado por  Tâmyris da Rocha Santana Jaffe,  aluna do

curso de Mestrado em Ciências da Educação: Especialização em Educação

Especial  – Domínio Cognitivo e Motor da Universidade de Trás-os-Montes e

Alto  Douro  –  UTAD.  As  questões  feitas  a  seguir  fazem  parte  da  sua

investigação de mestrado, intitulada: “Acessibilidade nos Museus da sede do

Distrito  de  Vila  Real:  Estudo de caso”,  sob orientação do Professor  Doutor

Joaquim José Jacinto Escola. Agradecemos a vossa colaboração!

Participante do inquérito: ________________________________Idade:_____

Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) Ocupação:__________________________

Possui alguma deficiência ou necessidade específica? Qual?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Como considera o acolhimento neste museu?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

As informações sobre o museu foram transmitidas com clareza e de forma

adequada para si?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de banho, biblioteca,

auditório, serviço educativo, entre outros, se existirem)?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu? É adequada? É

inadequada? Sugestões?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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 9.7 Respostas dos inquéritos dos visitantes do Museu de 

Arqueologia e Numismática

Pergunta 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

1 – Muito bom.

2 – Estamos a ser muito bem recebidos com uma técnica do museu a nos
acompanhar numa visita.

3 – Eu fui muito bem acolhido no museu, fui bem tratada pelos funcionários do
museu. Gostei muito.

4  –  Considero  que  o  acolhimento  deste  museu  foi  bom e  fui  tratada  com
educação e simpatia.

5 – Eu considero o acolhimento do museu como sendo muito bom, pois as
pessoas são simpáticas e explicam bem as coisas.

6 – O acolhimento do museu é confortável.

7 – O acolhimento do museu é bom, e as pessoas que trabalham nela são
simpáticas.

8 – Bom, o museu é acolhedor,  a guia explica tudo com muita clareza e a
aprendizagem é ótima.

9  –  Considero  o  acolhimento  neste  museu,  bom,  com  funcionários  muito
simpáticos e experientes.

10 – Eu considero o acolhimento no museu bom, porque durante toda a visita
ao museu a técnica sempre foi simpática connosco e sempre respondeu as
perguntas.

11 – As pessoas que estiveram connosco foram simpáticas e respeitadoras. E o
museu tem boas condições.

12 – As pessoas do museu foram muito simpáticas e respeitáveis.

13  –  Eu  considero  que  o  museu  tem  um  bom  acolhimento,  são  muito
simpáticos e têm um bom atendimento ao público.

14 – Receberam-nos muito bem, sempre com um ar simpático.

15 – Eu considero o acolhimento deste museu muito bom, pois acho que no
acolheram muito bem. Mal  chegamos e disseram para estarmos à vontade,
foram muito simpáticos.

16  –  Fomos acolhidos  pelos  funcionários  muito  simpáticos  e  acessíveis  às
nossas dúvidas.

17 – Fomos acolhidos com muita simpatia no museu e as diferentes partes da
disciplina foram-nos explicadas muito bem.

18 – Achei um museu acolhedor,  bastante moderno, com muito espaço. Os
trabalhadores foram muito simpáticos e com explicações muito claras e fáceis
de entender.

19 – Fomos acolhidos com muita simpatia.
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20 – Eu considero o acolhimento bom, acho que a técnica do museu é muito
simpática  e  todas  as  partes  foram  explicadas  de  uma  forma  que  nós
entendemos bem.

21 – Neste museu, sim. Considero um bom acolhimento, porque as pessoas
foram muito educadas e simpáticas.

22 – Fomos acolhidos com simpatia, o espaço é acolhedor.

23 – Razoável, para quem conhece o tema.

24 – Ótimo. Os funcionários foram gentis e atenciosos aquando da minha visita
ao local.

25 – O acesso resulta difícil através de uma longa escadaria. Por outro lado, a
distribuição das salas resulta confusa, tendo presente a difícil orientação para a
visitação.

Pergunta  2  -  As  informações  sobre  o  museu  foram  transmitidas  com
clareza e de forma adequada para si?

1 – Sim.

2 – Sim. A informação foi transmitida de forma clara e objetiva.

3 – Sim. A guia transmitiu as informações com clareza e de forma adequada.

4 – Sim. A guia foi muito clara a apresentar as suas ideias.

5 – Sim. As informações foram muito bem transmitidas.

6 – Sim, explicaram muito bem, compreendi tudo e fiquei a saber mais.

7 – Sim, as informações foram transmitidas de uma forma adequada e com isto
consegui entender melhor a matéria.

8 – Sim, o museu tem muita informação, que são transmitidas de forma clara e
adequada.

9 – Sim, as informações foram transmitidas com clareza e de forma adequada.
A técnica (do museu) explicou muito bem o assunto a ser tratado e respondeu
a todas as perguntas.

10  –  Sim.  As  informações  foram  transmitidas  de  forma  adequada  e  com
clareza, porque quando a técnica falava eu percebi qual era o assunto a ser
tratado.

11 – Sim, pois quando explicavam percebia-se nem e ouvia-se na perfeição.

12 – Sim, pois ouvia-se bem e percebia-se tudo bem e de forma adequada.

13  –  As  informações  foram  bem  transmitidas  com  clareza  e  de  forma
adequada; explicavam as informações muito explicitamente.

14  –  Sim,  a  técnica  falou  devagar  e  claramente,  de  maneira  que  todos
percebessem.

15 – Sim, para mim as informações foram muito bem transmitidas, a senhora
explicava sempre tudo muito bem, explicava sempre as dúvidas, acho que foi
muito explícita.
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16  –  Para  mim  acho  que  as  coisas  foram  ditas  com  bastante  clareza  e
explicação.

17 – Foram explicadas com muita clareza e de forma adequada, explicando
todas as dúvidas dos visitantes (alunos e professores).

18 – Sim, na minha opinião a forma de ensinar foi bastante clara e breve.

19 – A informação foi transmitida.

20 – Para mim foram explicadas com clareza e eu percebi bem o que a técnica
explicou.

21 – Sim, as ideias sobre a história foram explicadas desde a entrada com
clareza de forma adequada.

22 – Sim,  as informações foram transmitidas claramente,  a  organização no
museu também ajudou, com a informação cronológica.

23 – Não.

24 – Sim. Havia textos explicativos para todos os itens expostos.

25  –  Nunca!  O sistema informativo  e  de  divulgação neste  museu  é  quase
inexistente.

Pergunta 3 - Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

1 – Muito boa. O grupo conseguiu aceder a todo o museu.

2  –  Em  termos  de  acessibilidade  foi  fácil  para  quem  não  tem  nenhuma
deficiência, mas as pessoas com deficiência teriam um pouco de dificuldade
para aceder.

3  –  Quando a  guia  nos mostrava os  monumentos n[os  a  seguir  podíamos
observar melhor.

4 – O acesso foi fácil, feita a partir de escadas.

5  –  O  acesso  era  fácil,  mas  para  quem tinha  pouca  mobilidade  havia  um
elevador.

6 - O acesso à exposição era muito bonito, condizia com o tema do museu.

7 – O acesso foi fácil, além de termos de subir muitas escadas não foi difícil,
porque eu não tenho nenhuma dificuldade ao andar, nem nada.

8 – A exposição foi muito grande, com muita história por dentro dela, moedas
romanas, coisas muito antigas e interessantes, e foi muito acessível.

9 – O acesso à exposição e acervo foi interessante, pois sempre aprendemos
muitas coisas.

10 – O acesso foi fácil, interessante e divertido, porque as visitas de estudo a
museus são sempre uma forma divertida e interessante para aprender.

11 – Não havia tanto espaço, mas de resto estava tudo bem.

12 – Não tinha muito espaço para tantas turmas, mas de resto estava tudo
bem.

13 – O acesso foi fácil, apesar de ser a pé, foi bastante fácil, apesar da entrada
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ser um pouco pequena.

14 – O acesso à exposição foi bastante prático e visível. Era muito interessante
todas as moedas que lá estavam. Havia muitas escadas, mas para pessoas
com mobilidade havia também um elevador.

15  –  Foi  fácil,  pois  nós  que  não  temos  nenhuma  dificuldade  ou  assim.
Conseguimos aceder facilmente as escadas, mas os deficientes também tem
facilidade, pois existe um elevador muito útil.

16 – Tivemos a oportunidade de ver bastante coisas, as salas do museu eram
relativamente  grandes,  o  museu  tinha  escadas,  mas  havia  elevador  para
pessoas com dificuldade.

17 – Eu acho que a exposição estava muito bem feita e bem concebida. Tal,
como o espólio  do museu,  principalmente as moedas que eram à volta  de
5.000.

18  –  Achei  que  o  museu  tinha  uma  coleção  bastante  interessante,  com
elementos históricos muito antigos e de grande valor.

19  –  Todo  o  acesso  à  exposição  do  museu  foi  feito  de  uma  forma  muito
acessível.

20 – Eu acho que o acesso foi  bom, nós fomos a pé e acho que subimos
muitas escadas. E acho que a exposição estava bem organizada e acho que
tivemos boas acessibilidades.

21 – O acesso foi fácil para nós (pessoas sem dificuldades), e para quem tem
dificuldades, também, porque existe um elevador.

22 – O acesso foi fácil, para ir à exposição do andar de cima tivemos de subir
muitas escadas, mas havia um elevador, os espaços eram amplos.

23  –  Foi  fácil,  mas  alguns  dos  objetos  estavam demasiado  altos,  algumas
moedas  estavam  completamente  oxidadas,  não  permitindo  uma  boa
visualização.

24 – Fui só e percorri todos os andares do museu. As obras expostas estavam
a altura dos olhos, com exceção das moedas, que, por serem muitas, às vezes
fugiam a altura dos olhos.

25 – Mau. A organização das visitas é extremamente difícil, sem guia é cada
um por si.

Pergunta 4 - Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de
banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se
existirem)?

1 – Muito bom.

2 – Não sei informar, pois não fiz uso destes equipamentos.

3 – Eu não fui à casa de banho, biblioteca. Mas, quanto ao espaço educativo
eu gostei de estar lá, mas tinha muitas escadas.

4 – Tem um acesso fácil, conseguimos estar em vários espaços sem termos
problemas de deslocação.
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5 – Era bastante acessível, pois havia por exemplo um elevador para pessoas
com pouca mobilidade e dos outros espaços não tenho opinião, pois não usei.

6 – Estava tudo muito limpo, um museu cheio de criatividade.

7 – O acesso foi fácil, contudo eu não usufrui muito dos equipamentos à cima.

8 – Pelo que eu vi o museu só tem casa de banho, não acho que tem a maior
parte das coisas mencionadas.

9 – Os equipamentos do museu (o acesso) foi seguro, organizado e de fácil
acesso para pessoas com alguma deficiência, pois tinham elevador.

10 – O acesso ao equipamento do museu foi organizado e de fácil acesso, mas
se for uma pessoa com deficiência também será fácil, porque há um elevador.

11 – Foi bom.

12 – Realmente era difícil passar por entre as portas, mas também nós éramos
muitos.

13  –  O acesso  foi  muito  fácil,  apesar  de  termos  de subir  muitas  escadas.
Porém tinha um elevador para pessoas com mais necessidades.

14 – Em relação às escadas, realmente havia muitas, mas para nós foi fácil, e
para quem tem mobilidade reduzida havia um elevador, por isso acho que o
acesso era prático.

15 – Eu não sei, pois eu não tive acesso à casa de banho, porque não tive
vontade. Também não visitamos o auditório nem o serviço educativo, mas acho
que para aquilo que visitei, sim, foi fácil o acesso do equipamento.

16 – Não utilizamos alguns espaços do museu, mas os que utilizamos eram
bastante acolhedores e confortáveis.

17 – O acesso foi pouco, pois acho que não havia qualquer tipo de auditório ou
biblioteca, e tivemos acesso a 3 ou 4 salas com espólio e exposições.

18 – Apesar de não ter visitado todas os espaços, o que vi  achei bastante
abertos,  mas  achei  que  havia  muitas  escadas.  No  entanto  quem  tivesse
dificuldades em subir poderia utilizar um elevador.

19 – Não respondeu.

20 – Eu só fui às salas, mas eu acho que estavam bem organizados.

21 – O acesso foi fácil também, apesar de termos de subir muitas escadas, e
assim é mais difícil para uma pessoa com falta de mobilidade, mas existe um
elevador.

22  –  Não  usufrui  de  nenhum  equipamento  referido,  no  entanto,  existem
maquetes. O acesso foi fácil no rés-de-chão, existiam bancos.

23 – É fácil.

24 – Não fui/utilizei nenhum espaço para além dos ambientes de exposição dos
objetos.

25 – Casas de banho, bem; auditório, suficiente; biblioteca, não vi.
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Pergunta 5 - Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu? É
adequada? É inadequada? Sugestões?

1 – Tendo em conta o local do museu (centro de Vila Real) está muito bem
adaptado.

2 – É adequada.

3 – É adequada para crianças e jovens,  e também para adultos,  o  espaço
forneceu-me muitos conhecimentos.

4 – É adequada, para pessoas com menos idade e mais mobilidade existem
escadas e para as pessoas com menos mobilidade existe elevador.

5 – Era acessível, pois tinha um elevador para pessoas com pouc a mobilidade.

6 – É adequada, tem várias coisas antigas, recomendo muito. É um museu
cheio de curiosidades.

7 – Na minha opinião, a acessibilidade foi adequada e acessível.

8  –  O museu  tem uma acessibilidade  boa,  pois  para  pessoas com alguns
problemas a andar, tem um elevador, portanto, o museu é interessante para
qualquer pessoa.

9 – A acessibilidade deste museu foi a pé até a entrada do mesmo. Depois
entramos e a técnica encaminhou-nos para a parte do visionamento de moedas
entre outros.

10 – A acessibilidade é adequada.

11 – A acessibilidade foi boa e tinham condições melhores para as pessoas
com mais dificuldades.

12 – É verdade que tinha muitas escadas, mas não temos nenhum problema.
Realmente  tinha  um  elevador  para  as  pessoas  que  não  tinham  tanta
acessibilidade, de forma que possam ver o museu.

13 – Este museu é muito adequado e é muito interessante.

14 – O museu era realmente grande, tivemos de andar um bom bocado, mas
acho que era uma acessibilidade adequada. Como estava no centro da cidade,
era prático a todos os cidadãos.

15 – Eu acho que é muito adequada, até porque não tem só escadas para nós,
mas tem um elevador para que as pessoas com deficiência possam também
ver o que está exposto.

16 – Achei o museu bastante moderno e interessante e de fácil acessibilidade
para toda a gente.

17 – A acessibilidade é pouca, pois tem muitas, mas tem um elevador para
pessoas com deficiência.  Fomos a  pé,  pois  o  museu  é  perto  da  escola;  o
acesso à exposição era negociável, pois não podíamos tocar em nada.

18 – O museu situa-se no centro da cidade, o que é muito visível a todos,
apesar  de  termos  ido  a  pé,  o  que  dificultou  a  chegada.  Achei  bastante
adequada a sua localização.

19 – Não respondeu.

20 – Eu acho que é adequada, apesar de ter muitas escadas; tem um elevador,
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e isso é bom; e a exposição está bem visível.

21 – Eu acho que neste museu a acessibilidade é fácil e adequada. E o museu
é muito bom, e com muita história e também com uma grande coleção.

22 – O acesso é adequado, a entrada principal está de frente para um passeio
principal  e  não  é  preciso  usar  escadas,  com estacionamento  perto  e  uma
passadeira ao lado.

23 – Não respondeu.

24 – Adequada.  Espaço com  boa área de circulação de pessoas,  escadas
seguras.

25 – É inadequada. Aceder pelo piso térreo e criar um sistema de rampas no
interior.
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 9.8 Respostas dos inquéritos dos visitantes do Museu da

Vila Velha

Pergunta 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

1 – Em muitos Museus e Centros Culturais como artista plástica que já percorri,
nenhum foi tão organizado, nunca tive tanto apoio e profissionalismo.

2 – Bom.

3 – Muito bom.

4 – Bom.

5 – Bom.

6 – As pessoas são simpáticas e o local é agradável.

7  –  É  bom,  muito  acolhedor  e  com  boas  pessoas.  Os  trabalhadores  são
amáveis e atendem os clientes bem.

8 – Parece-me um museu acolhedor. Fui bem recebida.

9 – Bem.

10 – Muito bom.

11 – Bom.

12 – Muito boas condições e muito acolhedor, tanto em estruturas como em
recursos humanos.

13 – Acolhedor.

14 – Bastante agradável.

15 – Muito bom.

16 – Muito bom.

17 – Bom.

18 – Bom.

19 – Muito positivo.

20 – Bom.

21 – Muito bom.

22 – Nas várias visitas que já fiz a este museu fui sempre bem acolhido, e
sempre me senti à vontade durante a visita.

23 – Fraca.

24 – Bom: boa receção mas pouca interação.

Pergunta  2  -  As  informações  sobre  o  museu  foram  transmitidas  com
clareza e de forma adequada para si?

1 – Sim sempre. Como artista plástica e como visitante (quando trago amigos).
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2 – Sim.

3 – Sim.

4 – Sim.

5 – Sim.

6  –  As  paredes  tem algumas informações.  Acredito  que  deveria  ter  visitas
guiadas para as pessoas entenderem melhor o conceito.

7 – Sim.

8 – Sim, no entanto como visitei o museu sozinha e sem um guia pensei nas
pessoas que não são portuguesas. Por exemplo, um inglês não conseguiria
entender sem um guia, visto que as informações estão em português.

9 – Sim.

10 – Sim.

11 – Sim.

12 – Sim.

13 – Sim.

14 – Suficientes.

15 – Sim.

16 – Sim.

17 – Sim.

18 – Sim.

19 – Sim. Bem explicado.

20 – Sim. Haviam folhetos e a informação da atendente. E os gráficos estavam
bem.

21 – Acho que sim. Muito adequada ao sítio onde vivemos.

22 – Sim, de forma geral  a informação foi  sempre clara e útil  nas diversas
exposições que visitei.

23 – As informações apenas são compreendidas através da leitura dos painéis.

24 – Sim. Havia textos explicativos para todos os itens em exposição.

Pergunta 3 - Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

1 – Simples e funcional. Parabéns ao arquiteto Belém Lima.

2 – Sem problemas.

3 – Bastante acessível, porém a rampa é bem íngreme.

4 – Bem acessível.

5 – Bom.

6 – Bom.

7 – O acesso à exposição foi bom.
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8 – Bom.

9 – Bom.

10 – De forma pedonal.

11 – Bom.

12 – Boa.

13 – Acessível.

14 – Fácil

15 – Guiado pelo técnico. Bom.

16 – Bom.

17 – Fácil.

18 – Bom.

19 – Sem problemas.

20 – Fácil, muito pequeno e fácil de aceder.

21 – Bom.

22 – Foi fácil, o museu é pequeno e não há confusão com percursos e formas
de entrada e saída.

23 – Fácil.

24 – Achei idêntico à maioria dos museus que já visitei  dessa natureza. As
peças expostas estavam bem visíveis.

Pergunta 4 - Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de
banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se
existirem)?

1 – Simples e funcional.

2 – Sem problemas.

3 – Todos os setores são bem identificados e de fácil acesso.

4 – Ok!

5 – Não utilizei.

6 – Bom.

7 – Não fui.

8 – Bom.

9 – Não utilizei.

10 – Bom.

11 – Bom.

12 – Bom.

13 – Bom acesso.

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 272



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

14 – Bastante acessível.

15 – Bom.

16 – Excelente.

17 – Médio.

18 – Bom.

19 – Não utilizei.

20 – Não visitei.

21 – Bom.

22 – Sim, existem e têm acesso fácil. São Muito acolhedores e encontravam-se
limpos. O ambiente é muito luminoso e acolhedor.

23 – Não dispus destes equipamentos.

24 – Não fui/utilizei  nenhum espaço além dos ambientes de exposição dos
objetos.

Pergunta 5 - Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu? É
adequada? É inadequada? Sugestões?

1 – Não respondeu.

2 – Adequada.

3 – É adequada às necessidades de todo o público.

4 – Foi fácil. Parabéns!

5 – Adequada.

6 – É adequada.

7 – Eu creio que é adequada.

8 – Adequada.

9 – Adequada.

10 – Não respondeu.

11 – Adequada.

12 – Sim, muito boa.

13 – é adequado.

14 – O único senão é que o GPS do telemóvel não conseguiu identificar o
museu.

15 – Sim, é adequada.

16 – É adequada.

17 – Para quem não tem qualquer problema aceder é fácil. Torna-se menos
acessível a utilizadores com necessidades específicas. Nunca deveriam ter um
elevador  que  só  por  chamada  dos  funcionários  funcione.  Qualquer  utente
deveria poder entrar e sair sem ter que estar a espera de alguém lhe facilitar o
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acesso.

18 – Tem bons acessos, possui elevador para quem tem mobilidade reduzida.

19 – É adequada.

20 – O elevador deveria estar melhor sinalizado. O aproveitamento do espaço
pode melhorar. O museu pode melhorar, ter mais informações.

21 – Adequado.

22  –  Tem  elevador,  mas  este  encontra-se  mal  sinalizado  e  a  campainha
distante do elevador. As escadas são à chuva e não adequadas a todas as
pessoas, o corrimão e os degraus não me parecem adequados a pessoas com
mobilidade reduzida.

23 – Só quem estiver com muita atenção é que encontra o museu. Está mal
divulgado.

24  –  Adequada.  Boa  iluminação,  sinalização  e  espaço  de  circulação  das
pessoas.
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 9.9 Respostas dos inquéritos dos visitantes do Museu do 

Som e da Imagem

Pergunta 1 - Como considera o acolhimento neste museu?

1 – Não houve ninguém a fazer  receção,  mas o ambiente é agradável.  As
pessoas sentem-se a vontade para entrar e explorar.

2- Neutro (não acho isto muito bom).

3 – Bom. Não percebi interação entre a receção e os visitantes.

4  –  Bom.  Me  senti-me  à  vontade,  mas  não  fui  recebida  por  nenhum
rececionista.  É  um  ambiente  acolhedor,  por  ser  pequeno,  não  intimida  o
visitante.

5 – Bom.

6 – Bom. Muito organizado o espaço do Teatro.

7 – Muito bom, pedi informação aos rececionistas e eles foram muito gentis.

8 – Bom.

9 – Ótimo.

10 – É um espaço agradável, morno, mas sem calor humano. Bom para uma
apreciação demorada.

Pergunta  2  -  As  informações  sobre  o  museu  foram  transmitidas  com
clareza e de forma adequada para si?

1 – O espaço está visível, mas dá pra se notar que há algo para visitar. Não
reparei nas placas, mas com as vidraças dá pra perceber que há algo a visitar.

2 – Sim.

3 – Sim. Havia textos explicativos para todos os objetos expostos.

4 – As informações foram suficientes para perceber do que se tratava o museu.

5 – Sim.

6 – Sim. Não tive dificuldades para perceber o tema do museu.

7  –  Sim.  O  museu  tem muita  informação  explicativa  e  legendas  nas  suas
peças.

8 – Sim.

9 – As informações estavam claras para os visitantes.

10 – Sim, a comunicação é aceitável para uma boa parte do público, em geral.

Pergunta 3 - Como foi o acesso à exposição e acervo deste museu?

1 – A acessibilidade é boa. Tem um elevador. Já vim a este espaço antes com
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carrinho de bebé.

2 – Natural. Sem problemas.

3 – Estava acompanhado de um colega. Percorremos todos os espaços do
museu.

4 – Fácil.

5 – Sem dificuldades.

6 – Fácil.

7  –  Muito  fácil,  como  o  museu  é  pequeno  fui  de  uma  sala  à  outra  sem
dificuldades.

8 – Sem problemas.

9 – Sem dificuldades, muito tranquilo.

10 – O acesso não revelou ser um problema, no meu caso concreto.

Pergunta 4 - Como foi o acesso aos equipamentos do museu (casa de
banho,  biblioteca,  auditório,  serviço  educativo,  entre  outros,  se
existirem)?

1 – É de fácil acesso.

2 – Não tive necessidade de utilizá-los, com exceção ao banheiro, que estava
limpo e em perfeita ordem.

3 – Não fui/utilizei nenhum espaço para além dos ambientes de exposição.

4 – Só conheço as casas de banho e o auditório, e o acesso sempre aconteceu
com facilidade.

5 – Não visitei os equipamentos do museu.

6 – Não utilizei.

7 – Já estive no auditório em outra ocasião para ver um concerto, e o acesso
foi fácil.

8 – Utilizei a casa de banho e não tive dificuldades no acesso.

9 – Não utilizei os equipamentos do museu.

10 – Os acessos a estas áreas são razoáveis. O auditório é um espaço que
não permite grande mobilidade, por ser um modelo “standard”, não concebido
para que seja acedido sem cuidado.

Pergunta 5 - Qual a sua impressão sobre a acessibilidade deste museu? É
adequada? É inadequada? Sugestões?

1 –  É adequado,  penso que sim.  Não percebi  bem onde era  a entrada.  A
questão da interatividade podia ser mais clara.

2 – Como não tenho nenhuma necessidade especial não tenho comentários a
falar.

Tâmyris da Rocha Santana Jaffe 276



 Acessibilidade nos museus da sede do distrito de Vila Real: Estudo de caso              

3  –  Adequada.  Espaço  com  boa  área  de  circulação  das  pessoas,  boa
iluminação.

4 – Muito boa. Tem um elevador para as pessoas com mobilidade reduzida.

5 – É adequada.

6 – É adequada.

7 – Considero adequada. É um espaço de fácil circulação.

8 – É adequada. Não tenho sugestões.

9 – Considero adequada.

10 – Creio ser adequada, embora pudesse ser mais, para isso será necessário
alguns melhoramentos. Assim haja disponibilidade para ser um convite mais
alargado à população.
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