
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Barreiras no espaço público

Considerando que:

1. Apesar  dos  avanços  registados,  continuam  a  existir,  no  espaço  público  e  em  edifícios
públicos municipais da cidade do Porto, inúmeras barreiras que impedem ou dificultam a
mobilidade de cidadãos deficientes e/ou idosos com dificuldades de locomoção;

E tendo em conta que;

A. A manutenção desta situação é inadmissível, numa cidade que se pretende moderna e
inclusiva;

B. Muitas das barreiras existentes são de fácil  remoção e apenas subsistem por manifesto
desmazelo dos serviços municipais, quer por insensibilidade para a questão, quer por falta
de fiscalização.

A Assembleia Municipal do Porto, reunida em 7 de fevereiro de 2018, consciente de que urge,
durante  o  atual  mandato,  tomar  medidas  concretas  que  garantam a  adoção de um plano de
erradicação das barreiras à mobilidade de cidadãos deficientes e/ou idosos com dificuldades de
locomoção (a que acrescem cadeiras de transporte de bebés e crianças) existentes no espaço
público e nos edifícios municipais, delibera recomendar à Câmara Municipal do Porto:

1. A  apresentação,  no  prazo  de  6  meses,  de  um  levantamento  das  barreiras  deste  tipo
existentes: 

1.1. nos espaços pedonais, designadamente:
 Postes de sinalização e de iluminação, papeleiras, contentores e painéis publicitários;
 Esplanadas;
 Rampas de acesso a passadeiras, distinguindo os locais onde não existem e aqueles em

que, existindo, não cumprem as regras legalmente estabelecidas;
 Arruamentos sem passeios ou com passeios  de reduzidas dimensões,  que obrigam

estes cidadãos a circular pelas faixas de rodagem;
1.2. Nos edifícios municipais, designadamente:

 Ausência  de  rampas  de  acesso  aos  diversos  espaços  e/ou  de  meios  de  elevação
automáticos;

2.  Que, após a conclusão destes levantamentos, os apresente à Assembleia Municipal do
Porto acompanhado de um plano com vista à sua eliminação, a tempo de o mesmo ter
reflexos no Orçamento Municipal a apresentar para 2019.
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