NOTA À COMUNICAÇÃO
SOCIAL
10 de dezembro

Governo lança Programa ACESSO+
Promoção de Acessibilidade Inclusiva

Os Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Planeamento
e Infraestruturas vão lançar o Programa +ACESSO, um projeto-piloto de
promoção de medidas de acessibilidade inclusiva, que pretende apoiar os
municípios no melhoramento das acessibilidades que permitam aos cidadãos
com mobilidade reduzida usufruírem em pleno dos espaços públicos, assim
como promover igualdade no acesso aos serviços públicos.
O Programa ACESSO+ terá disponível uma linha de financiamento de cerca de
15M€ para promover a acessibilidade e usufruto do espaço público por pessoas
com mobilidade reduzida, particularmente pessoas com deficiência. Estas
melhorias serão implementadas através de intervenções de reabilitação urbana
promovidas pela administração local no âmbito do investimento municipal do
Portugal 2020.
Serão elegíveis os investimentos de adaptação e reabilitação que melhorem de
forma significativa as condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade
reduzida no espaço público e às entradas de edifícios públicos, como sejam:
a) Construção de ciclovias ou vias pedonais, excluindo as que tenham fins de
lazer como objetivo principal, podendo exigir a eliminação de pontos de
acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas;
b) Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos,
tendo em especial atenção a qualidade do serviço prestado, as suas
acessibilidades aos peões e bicicletas, a sua organização funcional e a sua
inserção urbana no território;
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c) Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;
d) Outras intervenções em espaço público que promovam a pedonalização dos
centros urbanos e a adoção de práticas de mobilidade suave que garantam
o direito à mobilidade de todos os cidadãos, em particular cidadãos com
mobilidade reduzida.

Caso o investimento sinalizado pelo município para as operações de melhoria
das acessibilidades exceda esse valor, os municípios poderão obter o
remanescente recorrendo ao empréstimo-quadro BEI, nas condições mais
vantajosas disponíveis.

Por forma a incentivar a adesão dos municípios a esta medida e a sensibilizar a
comunidade para necessidade da promoção das acessibilidades, será criado um
ranking dos municípios com melhor desempenho nesta medida de Acesso+ e
atribuído um prémio aos melhores projetos concretizados.

Lisboa, 10 de dezembro de 2018
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