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Mobilidade vs Acessibilidade – A visão de quem precisa   

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva, em parceria com a 

Câmara Municipal de Portimão, a Rádio Costa D’Oiro e a ETIC Algarve, vai realizar o 

sexto episódio do ciclo de debates Teia D’Ideias, subordinado ao tema: “Mobilidade vs 

Acessibilidade – A visão de quem precisa”.  A Casa Manuel Teixeira Gomes em 

Portimão recebe este espaço mensal de discussão de ideias, que vai decorrer no 

próximo dia 7 de Março, às 21h.  

Na arquitectura actual, o garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida é uma das prioridades no urbanismo para um desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Acessibilidade e mobilidade, garantem a todos inclusão, 

integração e equidade de oportunidades. São estes os principais ingredientes para o 

debate de ideias na noite de 7 de Março.  

Este 6º episódio da Teia D’Ideias contará com a presença no painel de discussão dos 

seguintes intervenientes: Paula Teles (Coordenadora Geral do Plano de Acessibilidade 

do Município de Portimão), Almeida Pires (Vice-Presidente da Entidade Regional de 

Turismo do Algarve), António Guerreiro (Presidente da Associação de Deficientes 

Motor de Portimão) e Célia Sabino (Assistente Social do Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio). Nesta tertúlia estarão ainda presentes André Leman (Parasport, 

Associação de Promoção do Desporto Adaptado) e Paulo Sousa (Associação O2). A 

Teia D’Impulsos será representada no painel por Guilherme Ribeiro. A moderação do 

debate de ideias estará mais uma vez a cargo de Nuno Silva.    

O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e 

participar activamente no debate. Será ainda possível seguir as principais incidências 

da tertúlia através da página de Facebook da Teia D’Impulsos. A pausa para café 

deste 6º episódio contará com o apoio da Pastelaria Aráde e da Delta. 

Como habitual, o debate será registado em formato audio, sendo posteriormente 

transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa “Impulso”, nas suas 

edições de 8 e 15 de Março, entre as 20 e as 22h. 

Encontra-se já agendado o 7º episódio da Teia d’Ideias que vai decorrer no dia 11 de 

Abril de 2012 e será subordinado ao tema “Portimão – Visto por quem é de fora”. Mais 

informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em 

www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 
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