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Relatório de Acessibilidade - Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro (CIBV) 

No seguimento da visita técnica efetuada ao CIBV, damos a conhecer o seu relatório de acessibilidade, 
baseado nos princípios do Design Universal. 

O mercado dos turistas com necessidades específicas (pessoas com deficiência ou limitações temporárias, 
seniores com dificuldades, doentes crónicos, famílias com crianças, etc.) tem uma importância crescente no 
potencial e nas receitas turísticas. 

Ao ser acessível, o seu espaço: 

 Responde a um mercado crescente de turistas com necessidades de acessibilidade, alcançando um 

maior número de clientes, potenciais e efetivos; 

 Melhora a qualidade das suas instalações e serviços, respondendo assim com mais atenção aos 

clientes; 

 É promovido como socialmente responsável, reduzindo a sazonalidade, incrementando o potencial 

de visitação e fruição do espaço. 

Este documento é um relatório de acessibilidade de nível básico. O seu objetivo é disponibilizar ao gestor do 
recurso turístico informação sobre o nível de acessibilidade do mesmo, de acordo com a visita técnica 
efetuada e sugerir melhorias para a acessibilidade geral do recurso turístico. 

O documento oferece uma avaliação apreciativa geral das condições de atendimento inclusivo e de 
acessibilidade do espaço, no entanto, a informação que fica disponível para o público na plataforma TUR4all 
tem um caráter mais objetivo.  

Foram definidos três níveis de acessibilidade, que variam consoante a aplicabilidade da solução. Podem 
também diferir consoante a tipologia de limitação (motora, visual, auditiva ou intelectual), ou seja, as 
condições podem ser acessíveis para uns e apenas praticáveis para outros: 

1. Acessível: O seu estabelecimento pode ser utilizado por pessoas com necessidades específicas de 
forma autónoma, tem pelo menos um itinerário acessível e consegue-se aceder sem dificuldades às 
atividades principais do recurso. 
2. Praticável: O seu estabelecimento não cumpre todos os critérios de acessibilidade, no entanto, pode 
ser utilizado por pessoas com necessidades específicas com alguns desafios e através do apoio de outras 
pessoas (ou seja, complementado com serviços). 
3. Não Acessível: O seu estabelecimento não cumpre os critérios de acessibilidade mínimos, o que 
impossibilita a utilização do seu recurso por pessoas com necessidades específicas e o acesso às suas 
atividades principais é escasso. 

Avaliação Geral do nível de acessibilidade do recurso  

A avaliação que fazemos de seguida é indicativa e pretende identificar as áreas mais importantes a trabalhar 
para alcançar um nível de acessibilidade básico, que permita às pessoas com limitações usufruírem das 
atividades disponíveis no seu recurso turístico, com qualidade e satisfação. 

O quadro resumo abaixo identifica as características fundamentais específicas à categoria do seu recurso, 
avaliando-as por cores indicativas*: ACESSÍVEL (verde), PRATICÁVEL (amarelo), NÃO ACESSÍVEL (vermelho) 
ou NÃO APLICÁVEL / SEM INFORMAÇÃO (cinzento). 

*Nalguns casos, um mesmo tópico pode aparecer na checklist com duas cores, sendo que apenas uma delas se manifesta no 
gráfico, isto para dar a conhecer que embora tenha sido considerada a melhor situação, existe outra, pior. Pode também 
acontecer o critério estar colorido, mas somente para informação, não se refletindo essa classificação na avaliação global. 

http://www.tur4all.pt/
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PROJETO Nº REF CATEGORIA SUB-CATEGORIA

TUR4all Cultura
Museus, Galerias e Salas de 

Exposição

Critério Acessível Praticável Não acessível

A V I F ACESSO ACESSO

F Plano Plano ou com ligeira inclinação Com inclinação A

V F Lancil do passeio rebaixado ou percurso acessív el Percurso do estacionamento ao passeio 

parcialmente acessív el  
Lancil do passeio não rebaixado A

Largura < 3 m, Compr. ≥ 5 m 

Não delimitado

Tipo de acesso Niv elado Com degrau isolado / ressalto ≤ 5 cm Com degrau isolado / ressalto ≥5 cm

Com degrau rebaixado acessív el *  / ressalto ≤ 2cm Com degrau rebaixado praticáv el *  / ressalto ≤ 5cm Com escada (mais de 1 degrau)

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória

Porta - largura de passagem Largura liv re de passagem (1 folha) ≥ 87 cm Largura liv re de passagem (2 folhas) ≥ 87 cm Largura liv re de passagem < 77 cm

Largura liv re de passagem (1 folha) entre 77 e 87 cm

F Espaço antes e depois da porta
Espaço antes e depois da porta (liv re do espaço 

de v arrimento da porta) horizontal e  ≥ 1,50 m

Espaço antes e depois da porta (liv re do espaço 

de v arrimento da porta) horizontal e  ≥ 1,20 m

Espaço antes e depois da porta (liv re do espaço 

de v arrimento da porta) não horizontal e / ou  < 

1,20 m

P

ITINERÁRIO HORIZONTAL (RECEÇÃO / WC / SALA 

PRINCIPAL)

ITINERÁRIO HORIZONTAL 

(RECEÇÃO / WC / SALA 

PRINCIPAL)

Tipo de acesso Niv elado Com degrau isolado / ressalto ≤ 5 cm Com degrau isolado / ressalto ≥5 cm

Com degrau rebaixado acessív el *  / ressalto ≤ 2cm Com degrau rebaixado praticáv el *  / ressalto ≤ 5cm Com escada (mais de 1 degrau)

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória

F Porta - largura de passagem Porta - largura liv re de passagem ≥ 77 cm Porta - largura liv re de passagem ≥ 70 cm Porta - largura liv re de passagem < 70 cm

V Portas de vidro - sinalização Faixas ou logótipo contrastantes Faixas ou logótipo sem contraste Sem sinalização

F Largura ≥ 1,20 m Largura ≥ 90 cm Largura < 90 cm A

V F
Sem obstáculos nem objectos suspensos ou 

projectados. Boa iluminação
Sem obstáculo. Pouca iluminação Obstáculos e iluminação insuficiente A

ITINERÁRIOS VERTICAIS ITINERÁRIOS VERTICAIS

Itinerário principal Com elev ador acessív el *** Com elev ador praticáv el *** Com elev ador não acessív el ***

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória Acesso só por escadas (mais de 1 degrau)

V Itinerário alternativo
Escadas assinaladas com corrimão contínuo, faixa 

antiderrapante e contrastante, bem iluminadas

Escadas com corrimão e faixa antiderrapante, boa 

iluminação

Escadas sem corrimão e sem faixas 

antiderrapante
A

INSTALAÇÃO SANITÁRIA ADAPTADA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

ADAPTADA 
F Porta da cabine - largura de passagem Porta - largura liv re de passagem ≥ 77 cm Porta - largura liv re de passagem ≥ 70cm Porta - largura liv re de passagem < 70 cm A
F Tipo de abertura Porta de correr ou abertura para fora Abertura para dentro (com espaço para circular) Abertura para dentro (sem espaço para circular) A

F Zona livre de rotação
Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) ≥ 1,50 m

Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) ≥ 1,20 m

Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) < 1,20 m
A

F Sanita - espaço de transferência 

2 espaços de transferência:

Lateral: ≥ 75 cm e ≥ 1,20 m (largura e profundidade)  

Espaço frontal  ≥ 1,20 m (rotação suficiente para 

uma transferência oblíqua)

Um espaço de transferência lateral (≥ 75 cm x ≥ 1,20 

m) ou Espaço frontal  ≥ 1,20 m (rotação suficiente 

para uma transferência oblíqua)

Não tem espaço de transferência, inclusiv e se 

forem duas barras fixas
A

F Número de barras 2 barras de apoio 1 barra de apoio Não tem barras de apoio A

F Tipo de barras Barras rebatív eis
Barra fixa / rebatív el no lado oposto ao da 

transferência
Barra fixa no lado da transferência A

F Aproximação ao lavatório

Aproximação frontal:

Altura liv re inferior ≥ 65 cm

Profundidade ≥ 50 cm, sem coluna

Aproximação frontal:

Altura liv re inferior  < 65 cm

Profundidade < 50 cm ou com coluna

Não tem lav atório ou não permite aproximação 

frontal
A

V F Sistema de pedido de ajuda
Tem sistema de alarme colocado a 40 - 60 cm do 

chão, de preferência com fio contrastante

Tem sistema de alarme ou outro sistema de pedido 

de ajuda
Não tem sistemas de pedido de ajuda A

AUDITÓRIO AUDITÓRIO

Niv elado Com degrau isolado / ressalto ≤ 5 cm Com degrau isolado / ressalto ≥5 cm

Com degrau rebaixado acessív el *  / ressalto ≤ 2cm Com degrau rebaixado praticáv el *  / ressalto ≤ 5cm Com escada (mais de 1 degrau)

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória

F Itinerário acessível
Entrada e circuito para os lugares reserv ados, assim 

como para o palco com acessibilidade

Entrada e acesso ao lugares reserv ados com 

acessibilidade
Sem percurso acessív el

A V F Lugares reservados PNEs
Lugares reserv ados PMR ≥ 6 e distribuidos pela sala 

+ lugares reserv ados para outras NEs

Lugares reserv ados PMR ≥ 3 no principio ou fim da 

sala + lugares reserv ados para outras NEs
Sem lugares reserv ados PNEs

A V Espetáculos com formatos alternativos Com interpretação LGP e audiodescrição Com interpretação LGP ou audiodescrição Sem formatos alternativ os A

A V Equipamentos de apoio à informação
Audioguias com audiodescrição e v ideoguias com 

LGP, anéis de indução
Audioguias e/ou v ideoguias com LGP Sem equipamentos disponív eis A

CAFETARIA CAFETARIA

Niv elado Com degrau isolado / ressalto ≤ 5 cm Com degrau isolado / ressalto ≥5 cm

Com degrau rebaixado acessív el *  / ressalto ≤ 2cm Com degrau rebaixado praticáv el *  / ressalto ≤ 5cm Com escada (mais de 1 degrau)

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória

F Portas - largura de passagem Porta - largura liv re de passagem ≥ 77 cm Porta - largura liv re de passagem ≥ 70cm Porta - largura liv re de passagem < 70 cm

F Espaço circulação Espaço de circulação entre mesas ≥ 80cm                    Espaço de circulação entre mesas ≥ 70cm                    Espaço de circulação entre mesas < 70cm                    

Altura, largura e profundidade liv re debaixo da 

mesa: ≥ 70 *  75 *60 cm

Altura, largura e profundidade liv re debaixo da 

mesa: ≥ 70 *  70 *  50 cm

Altura, largura e profundidade liv re debaixo da 

mesa: < 70 *  70 *  50 cm

O balcão é rebaixado (entre 75 e 85 cm) ou de 

duas alturas
Balcão < 110 cm Balcão > 110 cm

A V I Material disponibilizado - formatos alternativos
Menus em braille + menus com recurso a imagens e 

audio-descrição
Fazer audio-descrição dos menus Sem formatos alternativ os

Estacionamento

V
Lugar PMR sinalizado com o SIA no pav imento e na 

v ertical

Lugar PMR sinalizado com o SIA no pav imento ou 

na v ertical
Lugar PMR não sinalizado A

F Largura ≥ 2,50 m + 1 m, Compr. ≥ 5 m Largura ≥ 2,50 m + 50cm, Compr. ≥ 5 m A

A

Mobiliário

A

A

Tipo de acesso A

P

Tipo de acesso

Corredores

F

F

F

F

Limitação

F

F

F
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SALAS de EXPOSIÇÃO SALAS de EXPOSIÇÃO

Niv elado Com degrau isolado / ressalto ≤ 5 cm Com degrau isolado / ressalto ≥5 cm

Com degrau rebaixado acessív el *  / ressalto ≤ 2cm Com degrau rebaixado praticáv el *  / ressalto ≤ 5cm Com escada (mais de 1 degrau)

Com rampa acessív el ** Com rampa praticáv el ** Com rampa não acessív el **

Com plataforma elev atória

F Porta - largura de passagem Porta - largura liv re de passagem ≥ 77 cm Porta - largura liv re de passagem ≥ 70cm Porta - largura liv re de passagem < 70 cm A
F Tipo de abertura Porta de correr ou abertura para fora Abertura para dentro (com espaço para circular) Abertura para dentro (sem espaço para circular) A

F Zona livre de rotação
Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) ≥ 1,50m

Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) ≥ 1,20m

Zona de rotação (liv re do espaço de v arrimento 

da porta) < 1,20m
A

Todo o espaço expositiv o é acessív el a PMR 

mediante acessos alternativ os e / ou a PMR realiza 

um circuito alternativ o ao dos outros v isitantes

Há espaços expositiv os inacessív eis a PMR

Há espaços inacessív eis a PMR mas está disponív el 

uma v isita v irtual para a v isita aos espaços que 

não lhe são acessív eis

Há espaços inacessív eis a PMR e não existe v isita 

v irtual

V I

Há percursos recomendados que incluem os 

highlights.  Estão indicados com sinalética, no chão 

(mediante faixa táctil ou de cor contrastante) e 

num mapa / flyer

Há percursos recomendados que incluem os 

highlights.  Estão indicados num mapa / flyer 
Não há percursos recomendados NA

As zonas de descanso ao longo da exposição são 

escassas mas são disponibilizados bancos portáteis

Não há zonas de descanso ao longo da 

exposição nem são disponibilizados bancos 

portáteis

As zonas de descanso estão associadas a 

experiências ou activ idades
Existe apenas cadeira do v igilante de sala

Há obstáculos frequentes (suspensos ou 

projectados) ao longo do espaço expositiv o, nem 

sempre assinalados 

Outro motiv o (iluminação, tipo de piso) condiciona 

a circulação

Altura entre 1,20 m e 1,70 m (na v ertical) Altura entre 90 cm e 1,80 m (na v ertical) Altura < 90 cm ou > 1,80 m (na v ertical)

Altura da base do expositor ≤ 90 cm Altura da base do expositor ≤ 100 cm
Altura da base do expositor > 100 cm.

Ao nív el do chão

Permite uma aproximação frontal
Permite uma aproximação frontal encurtada OU 

uma aproximação lateral
Não permite aproximação frontal nem lateral P

Os textos contrastam com o fundo (sólido e mate) Os textos contrastam com o fundo Textos sem contraste A
Os textos têm letra não serifada, com tamanho

≥ 24 pts

Os textos têm letra não serifada, com tamanho

≥ 18 pts

Os textos têm letra  não serifada / serifada e 

tamanho  < 18 pts
P

Os textos são alinhados à esquerda, os parágrafos 

estão bem espaçados e têm no máximo 150 

palav ras

Os textos são alinhados à esquerda ou justificados 

mas bem espaçados, e têm uma extensão 

razoáv el

Textos justificados com pouca separação entre 

parágrafos e demasiado extensos
P

Os textos ev itam palav ras em letras capitais e em 

itálico
Os textos ev itam palav ras em letras capitais Textos em letras capitais e itálico P

V F

Os textos estão a uma altura máxima de 2m e 

mínima de 75cm, com o conteúdo principal entre 

120 e 160cm

A altura dos textos não corresponde às referências 

acessív eis mas o conteúdo principal está entre 120 

e 160cm

Os textos estão no chão ou abaixo de 65cm e 

acima de 2m
P

V F Estão bem iluminados (sem sombras nem reflexos) Estão relativ amente bem iluminados Estão pouco ou mal iluminados A

A V I F Textos de parede e tabelas - linguagem

Os textos estão escritos em escrita simples, 

recorrendo por ex. a frases curtas, simples e diretas, 

palav ras-chav e e negritos

Os textos estão escritos para a pessoa comum 

entender a mensagem, mas têm palav ras técnicas 

pontuais

Os textos estão escritos de forma erudita, para os 

especialistas na matéria. Contêm siglas e 

palav ras técnicas

P

A V I F
Os textos têm letra não serifada, com tamanho 

≥ 16 pts e não têm mais de 70 palav ras

Os textos têm letra não serifada, com tamanho

≥ 14 pts

Os textos têm letra não serifada / serifada e 

tamanho < 12 pts
P

A V I Alto contraste com o fundo Contraste aceitáv el Baixo contraste com o fundo A

V F

Estão colocadas a uma altura máxima entre 1,20m 

e 1,50m (se na v ertical) ou a 90cm (se na horizontal 

ou com inclinação).                                                                              

As tabelas não estão junto ao chão

Estão colocadas a uma altura máxima até 1,60m 

(se na v ertical) ou entre 80cm e 1m (se na 

horizontal ou com inclinação)

Estão colocadas a uma altura máxima > 1,60m 

(se na v ertical) ou < 80cm (se na horizontal e sem 

inclinação)

NA

V F Estão bem iluminados (sem sombras nem reflexos) Iluminação aceitáv el Não estão bem iluminados A

F

Permitem a aproximação frontal em cadeira de 

rodas (altura inferior ≥ 70 cm, profundidade ≥50 cm) 

e acesso aos comandos

Permitem a aproximação lateral em cadeira de 

rodas e / ou o acesso aos comandos de alguns 

equipamentos

Estão demasiado altos e os comandos muito 

distantes
A

A V
(Alguns) foram desenhados com opções v isuais e 

sonoras

(Alguns) foram desenhados com opções v isuais ou 

sonoras
Sem formatos alternativ os A

A V
Existem filmes com: audiodescrição / legendagem / 

interpretação LGP
Existem filmes com legendagem Existem filmes somente com áudio 

A V
Existem audioguias com audiodescrição e / ou 

v ideoguias e / ou guiões impressos

Existem audioguias noutros idiomas e / ou guiões 

impressos

Não existem audioguias ou outros recursos 

complementares 

A V I
Existem audioguias com audiodescrição e / ou 

v ideoguias e / ou aplicações móv eis 

Existem audioguias noutros idiomas e / ou 

aplicações móv eis

Não existem audioguias ou outros equipamentos 

complementares 

A V

 A v isita é exclusiv amente guiada e 

acompanhada de audiodescrição técnica ou de 

interpretação em LGP

A v isita é exclusiv amente guiada mas não inclui 

audiodescrição nem interpretação em LGP
Não há v isitas guiadas incluídas no bilhete  

A V I Formatos alternativos

Os textos dos painéis e/ou tabelas estão disponív eis 

noutros idiomas e em pelo menos um outro formato 

alternativ o (braille, ampliado, pictográfico, 

audiodescritiv o)

Os textos dos painéis e/ou tabelas estão disponív eis 

noutros idiomas

Não existem formatos alternativ os nem segundos 

idiomas
A

Na exposição há v árias peças para serem tocadas 

(originais, réplicas ou maquetes) e / ou imagens em 

relev o

Na exposição há pelo menos uma réplica táctil ou 

maquete e / ou imagem em relev o

Não existem na exposição réplicas tácteis, 

maquetes nem imagens em relev o
A

A(s) peça(s) para ser(em) tocada(s) estão sujeitas 

às activ idades educativ as

A(s) peça(s) para ser(em) tocada(s) estão 

guardadas

Tipo de acesso

Textos de parede - localização

Percurso e circulação

Elementos interativos (computadores e jogos)

A

A

P

A circulção no espaço expositiv o é apertada e 

com obstáculos (suspensos ou projectados) não 

assinalados

A

Todo o espaço expositiv o é niv elado e acessív el a 

PMR. A PMR realiza um circuito idêntico ao dos 

outros v isitantes

A

Existem v árias zonas de descanso ao longo da 

exposição 

A circulção no espaço expositiv o é confortáv el 

(larga e iluminada) e isenta de obstáculos 

(suspensos ou projectados). Na existência de 

obstáculos, estão dev idamente assinalados

A(s) peça(s) para ser(em) tocada(s) estão numa 

sala reserv ada a PNEs
A

Tabelas (legendas das peças)

As peças para serem tocadas estão expostas e 

assinaladas em como podem ser manipuladas

Textos de parede - design

Mobiliário expositivo

Elementos tácteis

Acesso à informação A

AElementos audiovisuais

F

V F

F

V F

F

FIVA

V I
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Na seguinte informação gráfica, identificam-se as percentagens de cada um dos elementos analisados:  

 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

F Balcão Atendimento

Balcão rebaixado (entre 75 e 85 cm altura), com 

acesso frontal ou secretária com atendimento face 

a face 

Sem balcão rebaixado, mas secretária de 

atendimento face a face disponív el 

Balcão sem ser rebaixado e sem atendimento 

face a face disponív el
A

I A V F Site com acessibilidade web WCAG 2,0  niv el A Algum cuidado com acessibilidade web Sem atenção à acessibilidade web A

I A V F

Há no site informação sobre as condições de 

acessibilidade do espaço e os serv iços dirigidos a 

PNEs

Há no site uma menção básica ao acesso a 

pessoas com mobilidade reduzida
Não há no site referências à acessibilidade A

I A V F
Funcionários com formação em atendimento 

inclusiv o 

Funcionários com sensibilização em atendimento 

inclusiv o
Funcionários sem formação A

I A V F
Os funcionários sabem informar sobre as condições 

e serv iços de acessibilidade do recurso

Os funcionários sabem informar sobre as condições 

e serv iços de acessibilidade do recurso, mediante 

consulta de um documento ou de um colega

Os funcionários desconhecem as condições e 

serv iços de acessilidade do recurso
A

A oferta é inclusiv a, i.e., é acessív el a PNEs A oferta é exclusiv a, i.e., é específica para PNEs A oferta é somente para o público geral A

A programação adaptada é regular
As v isitas guiadas / activ idades adaptadas são 

mediante pedido prév io
Não existe programação adaptada P

SINALÉTICA SINALÉTICA

A F I F Sinalética direccional Está sinalizado com setas direccionais Não está sinalizado mas intui-se o itinerário Não está sinalizado nem se intui o itinerário A

A V I Formatos
Com informação escrita, pictográfica, em braille e 

relev o
Com informação escrita e/ou pictográfica Não existe sinalética P

Sinalética confusa

Sinalética com pouca leitura

V I F
Na parede: localização consistente e expectáv el, 

entre 1,20m e 1,70m de altura (desde o solo)

Na parede: localização consistente e expectáv el, 

com altura (desde o solo) superior a 1,70m 

Na parede: localização aleatória e / ou altura 

(desde o solo) superior a 1,70m 
A

No solo: faixas podotácteis de encaminhamento

No solo: faixas de orientação cromáticas

Há uma planta táctil do museu, av ulsa

Há uma planta junto à entrada / no folheto / 

online

V F
A planta está na parede, a uma altura entre 1,20m 

e 1,70m de altura ou inclinada entre 75 e 90cm 

A planta está na parede, a uma altura superior a 

1,70m 
n/a

V I

A planta do museu inclui: itinerários / espaços de 

v isita + espaços comuns (cafetaria, WCs, loja, etc.) 

+ serv iços + acessos (saída de emergência, 

elev ador) 

A planta inclui: os itinerários / espaços de v isita n/a A

Localização 

V
No solo: faixas podotácteis (orientação e 

encaminhamento)
No solo: não existe A

Info com letra razoáv el, não serifada, contrastante, 

num fundo sólido

V I Características 
Placas contrastantes com a parede e o conteúdo, 

fundo sólido e mate, carateres não serifados e de 

Placas contrastantes no conteúdo, num fundo 

sólido e com alguma leitura
A

A

Planta do Museu

Há, junto à entrada, uma planta táctil do museu Não existem plantas do museu

Serviço Educativo 

NA

Info com letra grande e não serifada, contrastante, 

em escrita simples, com recurso a imagens, num 

fundo sólido

Informação impressa (folhetos, etc.)
Info com letra pequena, serifada ou não, e não 

contrastante

Site Acessível

Atendimento

V I

A V I

A V I F

86%

14%

0%

ACESSO

100%

0%0%

ITIN. HORIZONTAL

50%50%

0%

ITIN. VERTICAL

100%

0%0%

I.S.A.

100%

0%0%

AUDITÓRIO

64%

29%

7%

SALAS EXPOSIÇÃO

75%

12%

13%

INFO E COMUNICAÇÃO

86%

14%

0%

SINALÉTICA
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Como se pode verificar no quadro e nos gráficos anteriores, o CIBV apresenta 74% de acessibilidade 
autónoma (“Acessível”); somada à assistida (“Praticável”), soma 93%! 

Havendo ainda algumas fragilidades relativas ao acesso, passaremos a efetuar uma análise mais detalhada de 
cada parte, indicando em mais pormenor algumas sugestões de melhoria.  

****** 

1. Estacionamento e Entrada 

1.1. Estacionamento e envolvente  

A zona que envolve o CIBV tem estacionamento disponível. Um desses lugares é reservado a pessoas com 
mobilidade reduzida, uma comodidade que deve ser mencionada nos canais de divulgação e promoção do 
equipamento, ou quando houver reservas por telefone e email. O lugar está bem identificado, no solo e na 
vertical, delimitado para que não seja indevidamente ocupado, tem as dimensões apropriadas e o acesso ao 
passeio é rebaixado.  

      

Uma vez que fica numa cota inferior à da rua, é importante garantir a identificação e reconhecimento do 
espaço. O telão na fachada é uma boa ideia, ainda que se perca um pouco por entre o arvoredo, mas é 
complementado pelo painel vertical junto do acesso rampeado (fig. 2). Informações práticas, tais como as 
condições de acesso e visita, estão afixadas na porta, e também no painel vertical, evitando assim 
deslocações desnecessárias até à entrada. 
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O percurso desde o estacionamento até ao CIBV é extenso, mas acessível. O rampeado é composto por sete 
tramos, dos quais quatro são inclinados e três horizontais. A inclinação é acessível em todos eles, o que 
significa que o utilizador de cadeira de rodas pode fazer o percurso sem assistência, e os tramos horizontais 
dão-lhe o descanso necessário entre cada secção. 
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1.2. Entrada 

A porta de entrada é larga (117cm) para a passagem confortável de carrinhos de bebé, cadeiras de rodas, 
andarilhos e outros equipamentos volumosos. Não se mantém aberta, mas costuma ter um calço, situação 
que em breve terá uma solução mais definitiva. O vidro foi bem sinalizado com faixas de alto contraste.  

 

O ressalto de “apenas” 4cm, mas equiparável a um degrau para pais com carrinhos de bebé e utilizadores de 
cadeiras de rodas manuais seniores ou com menos força (que não consigam fazer o “cavalinho”), foi 
facilmente resolvido com uma rampa de piso antiderrapante. 

 

2. Itinerários 

2.1. Horizontal 

O itinerário horizontal entre a entrada, receção, sanitários e a sala de exposição que marca o início da visita, 
quase não tem dificuldades. O espaço é um só, amplo, com piso nivelado, homogéneo ainda que deslizante, 
não há portas interiores nem estreitamentos, nem objetos no chão.  

 

Para os demais visitantes, existe sinalética de orientação. O painel com a distribuição dos espaços por piso e 
serviços disponíveis, e a planta táctil à entrada, são excelentes meios de orientação, inclusivos e 
multiformato.   
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2.2. Vertical 

As condições de acessibilidade numa escadaria prendem-se com a sua usabilidade e segurança, sobretudo 
em relação a idosos, crianças e pessoas com baixa visão. 

Todos os requisitos são cumpridos, dos mais básicos (faixas antiderrapantes e contrastantes no focinho dos 
degraus, para evitar deslizamentos e para melhor visibilidade) aos mais exigentes, como a sinalização 
podotátil no início e final de cada secção.  
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O corrimão tem a altura certa, é contínuo entre patamares, ergonómico (“agarrável”) e prolongado até aos 
extremos, mas não para além deles. A iluminação é boa e homogénea.  

  

Relativamente ao elevador, fundamental para uns, prático para outros e útil para Todos, a sua dimensão é 
média (85cm x 130cm), podendo não permitir a entrada de uma cadeira de rodas e de um acompanhante. A 
porta, porém, só levanta problemas pela mola de retorno, já que tem largura suficiente (80cm). 

Os botões estão dentro do alcance de utilizadores baixos, pequenos ou sentados e têm braille, relevo e 
contraste. O corrimão é um apoio importante, tal como o espelho diante da porta, que não existe por se 
tratar de uma cabine panorâmica.  

Chamamos a atenção para o desnível no acesso (fig. 3), entre a plataforma e a cabine, de fácil correção.  

         

3. Instalação Sanitária Adaptada 

O que diferencia uma instalação sanitária adaptada é a área útil disponível para a coexistência de dois 
utilizadores ou para a permanência e rotação em cadeira de rodas, que deve permitir circunscrever um 
círculo com 1,50m de diâmetro, e também a possibilidade de aproximação e utilização dos equipamentos em 
autonomia. Em termos de espaço ambas são, portanto, excelentes casas de banho! 

Para melhorar as condições gerais da casa de banho (analisámos a feminina do piso 0), podendo 
inclusivamente algumas das sugestões coincidir com as características das outras, sugerimos:  

 reforçar a iluminação e preferir um interruptor à iluminação por sensor. Este não só responde tarde 
à entrada na cabine, como carece de movimento para ser reativado, algo que à partida é limitado 
para muitos dos utilizadores desta cabine;   

 substituir a sanita por outra com altura e modelo estandardizados. Aquelas com abertura frontal, 
ditas hospitalares, são mais altas e largas para que possam ser mais fáceis de usar nesse contexto. 
Não é uma prioridade, mas algo a incluir na “wish list”! 

 dar mais afastamento às barras de apoio da sanita. 62cm é pouco em relação aos 70 - 80cm 
recomendados. A sua altura superior (80cm) é também um pouco superior às referências (70-75cm); 

  



 
 

Relatório de Acessibilidade 
CEN492_Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro  12 
 

 melhorar o acesso ao fraldário: 

o este modelo não tem propriamente um puxador, pelo que pode ser rebatido desde qualquer 
ponto, assim sendo, a altura a que foi montado e aquela quando está aberto (90cm) não é 
problemática; 

o o sistema de abertura é difícil – elevar e puxar. Com pouca força ou numa posição inferior, 
não será possível abri-lo; 

o o sistema de abertura não é óbvio, a tendência será apenas puxá-lo. Seria de acrescentar um 
pictograma ou um pequeno parágrafo explicativo. 

         

4. Auditório 

O acesso e entrada no auditório não levantam dificuldades; o piso é nivelado e a porta é larga. 

No interior o espaço é amplo, permitindo que um visitante em cadeira de rodas assista ao vídeo ou ao 
evento sem, porém, ocupar um lugar específico.  

 

             

O conteúdo projetado está disponível, de forma geral, em português e em inglês. O audioguia oferece outros 
idiomas e formatos alternativos. 

5. Visita 

5.1. Acesso, percurso e circulação 

O acesso às exposições não apresenta dificuldades para quem tem mobilidade reduzida ou condicionada. 
Não há estreitamentos nem obstáculos, a única porta interior é larga, o piso é homogéneo e regular, e não 
existem desníveis. 
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A ausência de áreas de descanso nas salas é compensada com o empréstimo de bancos portáteis. Os 
extintores, assentes no chão, não chegam a ser um obstáculo para nenhum visitante. As instruções de 
utilização dos equipamentos, como na fig. 3, são uma mais-valia! 

           

Para visitantes com baixa visão, as vidraças da sala 1 e 2 foram protegidas com a colocação de objetos 
volumosos diante das mesmas, tornando-as menos perigosas 

      

Os contrastes nas salas e espaços de circulação são bons, tal com a iluminação, por regra regular e 
homogénea, permanente e sem zonas de sombra.  

         

     

5.2. Mobiliário expositivo e apresentação dos objetos 

Os objetos são apresentados dentro de expositores com face de vidro, a altura dos expositores permite que 
Todos os públicos vejam o seu interior.  
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Os objetos estão bem expostos, com inclinação e a diferentes alturas. Porém, nalguns casos, a 
numeração que os identifica, transparente, não tem contraste suficiente (fig. 1 vs. fig. 2) e a junta do 

vidro também se torna um obstáculo (fig. 3). 

           

5.3. Informação escrita (textos e tabelas)  

No que toca à informação escrita, a acessibilidade revela-se em questões estéticas (design), gráficas 
(editoriais), museográficas (localização) e de conteúdo (discurso). 

O design relaciona-se com a qualidade dos contrastes (entre o conteúdo e o fundo, e entre o painel e o 
suporte onde se encontra) e a facilidade de leitura, nomeadamente pela ausência de fundos decorados e o 
tipo de acabamento do suporte. Não encontrámos contraindicações relativas a este aspeto. 

A escolha do tipo, corpo e tamanho de letra, o alinhamento e divisão dos parágrafos e a extensão do texto, 
são elementos relacionados com o aspeto do texto, que também influenciam a facilidade e a qualidade da 
sua leitura.        

O tipo de letra escolhido permite uma boa leitura.  
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O discurso e o teor da informação contida nos textos é, talvez, o aspeto mais importante e que se 
sobrepõe a todos os outros. Se for leve, mas interessante, informativo e engajador, o visitante fará 

um esforço para o ler, mesmo que tenha pressa, que não lhe apeteça, que seja extenso, que não 
perceba do assunto ou que não tenha condições ambientais e estéticas adequadas. 

O texto deve responder primeiramente àquilo que o visitante considera básico: “quem faz o quê, onde e 
quando”, e depois explicar “como e porquê”, sem entrar em pormenores técnicos e científicos, mas antes 
apresentando-lhe informação simples e de valor, fácil de reter e de compreender. No fundo, ir 
hierarquizando a informação por níveis de profundidade. 

Descomplicar a escrita e tornar o conteúdo aliciante são sempre aspetos a melhorar! Os “sabia que” são 
enormes passos nesse sentido.  

      

5.4. Interpretação complementar 

Os formatos alternativos de acesso à exposição e à informação respondem às incapacidades dos visitantes, 
não aos visitantes com deficiência. Os idiomas estrangeiros, painéis informativos adulto e infantil, esquemas 
e infografias para esclarecimento ou a escrita simples1, são exemplos de formatos alternativos que 
respondem a necessidades linguísticas, de interpretação e de compreensão. Já o braille e a língua gestual são 
respostas específicas a uma deficiência.  

  

                                                           
1
 A escrita simples é uma técnica de redação para permitir uma leitura fácil. Consulte aqui mais informação. 

3 

http://accessibleportugal.com/escrita-simples-leitura-facil/
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O CIBV adotou uma série de soluções para alargar o acesso do público aos conteúdos da exposição e assim 
dar mais respostas às necessidades dos seus visitantes: 

 a utilização de representações esquemáticas nos painéis expositivos torna a informação mais 
percetível;  

 

 as brochuras em escrita simplificada procuram descomplicar a forma de escrever e de partilhar o 
conteúdo. Um passo seguinte podem ser brochuras infantis ou para famílias, que incluam pequenas 
atividades. Podem estar disponíveis no website, ser facultadas na bilheteira ou acedidas por meios 
digitais; 

 

 a disponibilização de conteúdos noutros idiomas, de forma permanente e avulsa, inclui mais 
comunidades num à vontade que o inglês, língua universal, não conseguiria. Nenhum conteúdo, 
escrito ou audiovisual, ficou sem tradução. Para quem não ouve ou em situações em que a 
tecnologia não está disponível, conta-se com as brochuras simplificadas. Não obstante, os conteúdos 
escritos podem também estar disponíveis para download; 

 a preparação de cadernos avulsos usando um tamanho de letra ampliado, em português e em vários 
outros idiomas, facilita a leitura daqueles com baixa visão, idosos ou não. Se estiverem num 
documento online, os conteúdos podem ser descarregados por cada visitante e consultados de 
maneira mais personalizada, tendo em conta as suas necessidades e preferências; 

 

 os conteúdos em língua gestual abrem portas a uma grande parte da comunidade Surda. Estes 
conteúdos, por serem o único formato alternativo que é visível (nos vídeos), promovem também a 
inclusão e a sensibilização para a diferença. Embora todos os conteúdos do CIBV estejam disponíveis 
em duas línguas gestuais, por via da leitura de códigos QR, pode também considerar-se o 
empréstimo de smartphones ou tablets; 
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 as experiências táteis, relevos e réplicas, dão aos cegos um lugar de pertença no espaço e 
enriquecem a visita de Todos os visitantes. Permitem perceber características e conceitos, tais como 
a estrutura, o tipo de material, a textura, o tamanho, o peso, a forma, e o funcionamento, ou seja, 
elementos determinantes para a criação de uma imagem mental, por norma, visual. Sugere-se que a 
mesa táctil passe a contar com bancos, para um maior conforto de uma exploração que pode ser 
demorada, e que a possibilidade do contacto seja incentivada com autocolantes explícitos. Sabemos 
que o grau de realismo as torna frágeis e que as atuais regras de higiene impedem que sejam de livre 
acesso, mas é importante tentar garantir que Todos tenham o mesmo acesso aos conteúdos. 

      

Os relevos, uma forma mais básica de interação táctil, poderão, um dia, vir a ser apresentados nos próprios 
painéis expositivos, estando assim visíveis e disponíveis para Todos. Servem a quem vê com os dedos, 
complementam a experiência de quem vê com os olhos e sensibilizam os visitantes para as diferentes formas 
de ver. 

A recriação tridimensional dá a oportunidade de (re)ver, conhecer e perceber, tonando a exposição mais 
interativa, criando momentos de partilha entre os visitantes e também de à vontade, sem aquele peso 
formal e interditivo que habitualmente encontramos nos museus. À medida que o CIBV for sendo atualizado 
pode ir alargando a oferta táctil disponível, pensando noutras temáticas (indumentária, por exemplo) e 
tipologias (originais de menor valor, novas reproduções e exemplares em miniatura). 

Mas por não estar familiarizado com a leitura táctil e desconhecer a temática tratada, não basta a um cego 
tocar num objeto para o conhecer. Para contextualizar estas experiências tácteis deve haver uma orientação 
especializada, que pode ser feita ao vivo, por um monitor; mediante um audioguia que inclua 
audiodescrição2; ou com o apoio de um roteiro em braille.  

Ainda que a Todos faça falta tocar, e para Todos seja enriquecedor tocar, uma experiência sensorial não vive 
apenas do tato. A audição e o olfato contribuem igualmente para uma experiência imersiva, enriquecedora, 
útil e memorável para qualquer visitante. Quem já sentiu o cheiro da pólvora? Teremos noção do barulho de 
um exército de cavalaria? Serão quentes as fardas dos soldados? Os manequins falantes são uma brincadeira 
engraçada, sugerindo-se que as suas falas sejam escritas numa tabela ao seu lado. 

                                                           
2
 A audiodescrição consiste numa tradução intersemiótica, que no fundo traduz imagens por palavras, descrevendo-as, 

normalmente em formato oral. Privilegia a descrição de algo, mais do que (mas sem omitir) dar informação e a sua 
explicação. 
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6. Informação e Comunicação 

6.1. Atendimento ao público e mediação 

Um bom acolhimento pressupõe o acesso físico, o contacto direto e uma comunicação adequada entre 
visitante e funcionário, que ganha também em conforto. 

Um primeiro obstáculo que aqui se eliminou é a altura do balcão. Ao ser rebaixado, o balcão permite que 
crianças, adultos de baixa estatura e pessoas em cadeira de rodas estabeleçam contacto face a face com o 
funcionário. Procurou-se criar condições para uma aproximação frontal em cadeira de rodas. 

 

Saber responder às regras específicas de relacionamento com públicos com diversidade funcional, na 
bilheteira ou no serviço de mediação, conhecendo as suas características e diferenças, é fundamental para 
um atendimento inclusivo e adaptado à variedade de necessidades dos visitantes. Tendo noção de que as 
necessidades podem ser de foro físico, comunicacional ou sensorial, a atitude do intermediário vale mais, 
muitas vezes, do que as soluções que (in)existem.   

O saber estar, a paciência, o respeito, livre de paternalismos e favoritismos, a abertura a outras formas de 
comunicação, são determinantes para um impacto positivo. Conhecer os protocolos, como por exemplo o 
direito de um cão guia e de assistência entrar e circular por todo o espaço, e os serviços ali disponíveis ou 
que melhor convêm àquele visitante (uma pessoa cega, por exemplo, não tem que usar a casa de banho 
adaptada!), é fundamental para não haver hesitações nem gerar atritos na relação que se procura 
estabelecer. 

Independentemente do tipo de deficiência, a comunicação é sempre estabelecida com o seu portador, 
cingindo-se àquela que é, na verdade, a sua dificuldade. Por exemplo, não é necessário falar alto com um 
cego, pois a sua dificuldade não é ouvir; um adulto com deficiência intelectual, não deixa de ser um adulto, 
pelo que não deve ser infantilizado (qualquer dúvida, pergunta, ou é auxiliado por quem o acompanha). A 
guia podotátil não deve ser impingida a um cego nem este deve ser criticado se não a utilizar, já que pode 
não estar habituado e / ou preferir orientar-se sem ela.    

Uma boa comunicação mediativa pressupõe conhecer as características do visitante, sejam elas o seu nível 
de conhecimento, faixa etária, objetivo da visita, etc., mas também aspetos relacionados com a tipologia da 
sua limitação. É fundamental para corresponder às necessidades, mas sobretudo, às expectativas do público 
e para fazer da visita ou atividade, algo verdadeiramente significante.  

No que toca à inclusão de visitantes e públicos, não basta fazer uma adaptação “caseira” da oferta ou estar 
disponível para receber públicos “especiais”, porque especiais devem ser todos os visitantes e todos 
merecem um atendimento adequado. Acessível e adaptado não são sinónimos, por isso se incentiva recorrer 
a quem sabe! 
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A calendarização de visitas orientadas “especiais”, sejam tácteis e com audiodescrição ou com interpretação 
em língua gestual, são outra forma de dar a conhecer os conteúdos, indo ao encontro de necessidades 
específicas. Assumindo-se como iniciativas inclusivas e não exclusivas, reforçam a integração de Todos os 
visitantes. 

Havendo uma oferta específica para visitantes com limitação intelectual e de visão, a mesma deve ser 
publicitada tal como o é a oferta educativa regular. Sem conhecimento não há quem a procure.  

6.2. Informação impressa 

A informação impressa deve manifestar as mesmas preocupações que a informação em textos e tabelas: 
condições de leitura e facilidade de interpretação.  

Ao nível das condições de leitura, o texto apresenta um tamanho de fonte muito reduzido, ainda por cima 
apresentado sobre uma imagem, o que as torna, por isso, difíceis. Relativamente à interpretação, a brochura 
acessível é um caso raro no universo museológico nacional. O braille, o formato ampliado e a LGP alargam o 
acesso dos visitantes a esta informação de nível básico 

      

A disponibilização em formato digital pode ser um bom complemento para a disseminação de informação 
em línguas estrangeiras, evitando concentrar várias línguas num suporte, e ainda permite ser consultada com 
condições de acessibilidade (tamanho, cor e contraste) personalizadas. 

O desdobrável deve ter informação útil (horários, etc.) e prática para a visitação do espaço, como por 
exemplo apresentar cada núcleo expositivo, destacar os imperdíveis da exposição, sugerir percursos ou 
abordagens de visita e aliciar a visita com um texto de exposição. Não é propriamente este o conteúdo que 
encontramos. 

6.3. Site acessível  

Tendo em conta a navegabilidade e acessibilidade web é fundamental o cumprimento das normas WCAG 2.0. 
O AccessMonitor é uma ferramenta gratuita que permite o diagnóstico dos sites, identificando os erros por 
tipo, devendo ser prioritária a correção daqueles de tipo A, os de nível mais básico. Foi a ferramenta que 
usámos para preencher a checklist. 

Outra questão igualmente importante num web site é facultar informação sobre as condições de 
acessibilidade do espaço, tanto ao nível físico / infraestrutural, como ao nível do serviço de apoio ao visitante 
com necessidades específicas. O link para a página específica do CIBV na plataforma TUR4all poderá ser 
usado neste contexto, remetendo para aí a consulta de mais informação.  

  

https://www.tur4all.pt/resources/centro-de-interpretacao-da-batalha-do-vimeiro-cibv
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7. Sinalética 

Encontrámos sinalética de orientação, identificação, e também de informação. Segue um mesmo padrão, 
com boas características. O suporte é facilmente reconhecível na parede, a informação é contrastante, 
apresentando-se com uma letra grande.  

Nas casas de banho, os ícones estandardizados foram uma boa opção para que todos os visitantes os 
compreendam. 

       

A sinalética está bem localizada exceto aquela sobre a ombreira da porta, passando despercebida e 
dificultando a leitura (fig. 1 e 2). Também desapercebida pode ser a identificação dos pontos de audioguia, 
sobretudo à distância. O dourado contrasta pouco com o fundo branco, e além disso está sujeito à posição 
do visitante; as imagens 4 e 5 mostram, ainda que mal, como a visibilidade de uma mesma placa pode ser 
diferente. 

      

        

***** 

Conclusão 

A consciência de que o Turismo e a Cultura podem ser potenciados por uma oferta inclusiva e de que o 
património natural e erguido, os museus e outros culturais, se devem apetrechar para acolher a diferença, é 
já um movimento com contornos mundiais.  

Uma oferta cultural mais acessível e inclusiva representa um serviço de maior qualidade com impacto na vida 
das pessoas que dela usufruem. O retorno desse investimento refletir-se-á, mais cedo ou mais tarde, em 
maior divulgação, aumento do número de visitantes e maior base de sustentabilidade das instituições.  

1 2 

3 4 5 
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Os públicos que visitam os espaços culturais são diversificados e têm necessidades específicas variadas. 
Embora o enfoque da premissa PARA TODOS esteja intimamente ligado à deficiência e incapacidade, ao 
serem criadas condições de acesso, com base no Design Universal e numa comunicação acessível e inclusiva, 
que considerem desde a faixa etária até ao nível de competência pessoal de cada um, estamos a garantir a 
todos melhores condições de acesso aos espaços e ao seu conteúdo.    

A experiência cultural, para ser completa, deverá apelar aos vários sentidos e respeitar os diferentes perfis 
de aprendizagem do visitante, providenciando experiências válidas para visitantes que dependem 
particularmente mais daquilo que veem, ouvem ou tocam para melhor compreender e permitindo que cada 
um possa interagir com a realidade da forma que mais lhe convém. As condicionantes que envolvem cada 
pessoa, em cada visita, irão impactar (positiva ou negativamente) na forma como frui da oferta, apreende a 
mensagem, interage com o conteúdo e divulga o espaço. 

Para aceder a mais informação sobre as condições técnicas de acessibilidade que as suas instalações, 
produtos e/ou serviços devem reunir, pode consultar os seguintes links: 

 Escrita Simples – (ligação) Accessible Portugal; 

 Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto - Condições de acessibilidade em espaços públicos, 
equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais – (ligação); 

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (ligação) – World Wide Web Consortium; 

 Temas de Museologia - Museus e Acessibilidade (ligação) – Instituto Português de Museus; 

 Comunicação Inclusiva em Monumentos, Palácios e Museus (ligação) – Direção Geral do Património 
Cultural e Turismo de Portugal; 

 Access Monitor (ligação). 
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http://accessibleportugal.com/escrita-simples-leitura-facil/
https://dre.pt/application/conteudo/538624
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/acessibilidades/ipm_2004_museus_e_acessibilidade.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicos/acessibilidade/guia_comunicacao_acessivel_inclusiva.pdf
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/

