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Introdução 
 

 
O ano de 2010, Ano Europeu do combate à pobreza e exclusão social, pretende dar a 

conhecer as várias formas de pobreza e exclusão, motivar para o seu combate e 

simultâneamente reconhecer o direito a uma participação activa na sociedade, dos 

cidadãos que vivem em condições de pobreza. 

Na sequencia destes objectivos surge o projecto (Re)ver a pobreza, desenvolvido pelos 

diferentes parceiros que integram a plataforma supra concelhia da Lezíria do Tejo. 

De entre as várias acções que compõem o projecto, encontra-se prevista a realização de 

fóruns de reflexão sobre a temática da pobreza, em todos os Municípios que compõem a 

plataforma, ou seja: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, 

Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. 

O 1º fórum realizou-se em Almeirim, no dia 30 de Junho, subordinado ao tema 

“Acessibilidade e mobilidade”, tendo como objectivos: 

– promover a reflexão e discussão, sobre a temática, com os diversos 

intervenientes, para uma partilha de estratégias e práticas que possam ser um 

contributo para intervenções futuras. 

– Sensibilizar a comunidade em geral para a problemática. 

 

Metodologia 

O fórum foi composto por duas partes: uma mais expositiva que contou com a 

participação de 2 oradores, O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, 

Pedro Ribeiro e o arquitecto Pedro Homem de Gouveia da Câmara de Lisboa. A outra 

parte decorreu com grupos de trabalho, seguida de debate. 

Foram constituídos 4 grupos, envolvendo todos os participantes, dinamizados por um 

facilitador – Arquitecto Pedro Homem de Gouveia. A composição dos grupos era 

diversificada, tendo sido estimulada a interacção entre todos os elementos. 

O que contou – é o que o relatório apresenta – foi o contributo dos participantes, as suas 

opiniões, ideias e experiências, nas suas próprias palavras. 

“Como querem Almeirim daqui a 10 anos” 
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Foi esta a questão lançada, devendo cada grupo responder com 4 tópicos diferentes. 

Cada grupo respondeu à questão, tendo apresentado as seguintes ideias: 

– Promover a acessibilidade de modo a combater a exclusão social, sendo a 

acessibilidade entendida como possibilidade de todos poderem circular em 

espaço público. 

– Maior conveniência de horários para transportes públicos para pessoas com 

deficiência motora. 

– Passeios livres de barreiras e ruas mais dedicadas a peões. 

– Incentivo da comunidade escolar para utilização das bicicletas e educar para o 

civismo na condução. 

– Melhores condições de acessibilidade para todos os espaços públicos em geral, 

incluindo mães com carrinhos bebé e cadeiras de rodas. 

 

ooo 

– Mudança de mentalidades para que a diferença passe a ser a norma e todos os 

que são diferentes tenham direito às mesmas condições. 

– Uma cidade para todos sem barreiras arquitectónicas, cumprindo a legislação. 

– Apoio domiciliário especial – serviços que garantam a autonomia individual. 

– Transportes públicos adaptados. 

 

ooo 

– Programa educativo consistente para promover cidadãos atentos e formar os 

jovens. 

– Medidas preventivas na cidade por exemplo acalmia de tráfego. 

– Implementar um programa conducente a adaptar soluções tecnológicas, nos 

transportes públicos, nomeadamente táxis e autocarros adaptados, GPS para 

invisuais, etc. 

 

ooo 

– Orgulho na nossa terra, sendo pioneiros no campo das acessibilidades e da 

mobilidade. 

– Cadeira de rodas eléctrica para cada cidadão portador de deficiência. 
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– Ordenamento de vias e passeios públicos com dimensões que permitam a 

utilização de todos. 

– Retirar o tráfego de atravessamento do centro da cidade. 

– Remodelar as estruturas desportivas na íntegra  de forma a garantir a autonomia 

do deficiente.  Almeirim como cidade inclusiva na acessibilidade tal como é hoje 

na mobilidade. 

 

“O que nos falta fazer ?” 

Cada grupo identificou a sua prioridade de acordo com 2 itens: facilidade e inovação. 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

– Implementar soluções tecnológicas nos transportes 

 Táxis diferentes com porta de correr lateral. 

 GPS para invisuais com controle  de  voz e margem de erro mínima, com 

maior exactidão, salientando os marcos de correio, etc. 

 

– Criação de um SAI – Serviço de autonomia individual, com 2 ideias 

fundamentais: 

 Ouvir os potenciais utentes para delinear o serviço a prestar, de acordo 

com as reais necessidades; 

 Desenhar o projecto, apresentá-lo à  Segurança Social; 

 Formar pessoas para fazer o serviço funcionar. 

Este grupo comprometeu-se a apresentar propostas escritas até final do presente ano. 

 

     ooo 

– Maior conveniência de horários de funcionamento dos transportes públicos na 

periferia. 

– Autocarro adaptado com circuito específico entre as freguesias, em dias  

específicos e rotas específicas. 

 

ooo 

– Dissuadir a circulação no centro da cidade, recorrendo a policiamento. 
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– Construir uma circular urbana, alternativa, que não passa pelo centro da cidade. 

O grupo desconhecia mas já se encontra em construção. 

 

 

 

 

 


