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Impulsos para desenhar uma cidade para todos   

O VI episódio do ciclo de debates Teia D’Ideias, uma organização da Associação Teia 
D’Impulsos, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, a Rádio Costa D’Oiro e 
a ETIC Algarve, coloriu mais uma vez a Casa Manuel Teixeira Gomes em Portimão. 
Na passada noite de 7 de Março, o tema em debate foi: “Acessibilidade e Mobilidade –  
a visão de quem precisa.  

Acessibilidade e mobilidade, garantem a todos inclusão, integração e equidade de 
oportunidades. Uma cidade acessível é um desafio diário que não se esgota em 
rampas e elevadores, é acima de tudo uma luta constante para quebrar todas as 
barreiras que fazem a pessoa com deficiência sentir-se limitada nas suas actividades.   

Para debater acessibilidade e mobilidade em Portimão, a Teia D’Impulsos convidou 
para o painel de discussão 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), Célia Sabino (Assistente Social do Centro Hospitalar 
do Barlavento Algarvio) e Paulo Sousa (Associação O2). A Teia D’Impulsos foi 
representada no painel por Guilherme Ribeiro. A moderação do debate de ideias 
esteve mais uma vez a cargo de Nuno Silva.    

A introdução ao tema efectuada pelo Guilherme Ribeiro foi bastante ilustrativa, uma 
vez que através de imagens foi possível demonstrar vários bons e maus exemplos de 
acessibilidade em Portimão. Paula Teles identificou a "Rota Acessível de Portimão" 
como uma mais valia para toda a população, sendo este um bom exemplo de 
acessibilidade que é reconhecido até mesmo internacionalmente. A Rota Acessível 
acaba por ser usada por pessoas com mobilidade condicionada de diferentes níveis, 
desde a cadeira de rodas até à senhora de saltos altos. A coordenadora do Plano de 
Acessibilidade do Município de Portimão reconheceu a dificuldade que existe em 
adaptar uma cidade às limitações das pessoas com deficiência, salientando que em 
Portimão este esforço tem sido sério e que já permitiu à cidade receber a certificação 
de Cidade Acessível. 

Almeida Pires, em representação da Entidade Regional do Turismo do Algarve, referiu 
neste debate de ideias a importância do Turismo Acessível no mercado de turismo da 
região, uma vez que cerca de 10% da população mundial é portadora de deficiência. 
“O Turismo acessível é uma oportunidade de mudar o Algarve e já foi pensado um 
plano estratégico para o efeito. O Algarve precisa de criar elementos diferenciadores 
de "destino turístico" e este é um deles - o Turismo Acessível que pode representar 
cerca de 50% do PIB nacional”. A Assistente Social Célia Sabino salientou que mais 
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difícil que mudar a acessibilidade física é mudar a mentalidade das pessoas. O ponto 
de partida para esta mudança de mentalidades deverá estar centrado na formação dos 
mais jovens, educando-os desde a infância para a integração e inclusão dos 
portadores de deficiência.  

António Guerreiro referiu que para além da necessária eliminação de barreiras à 
mobilidade na via pública, o que o mais o preocupa é mesmo a falta de civismo. “Basta 
um automóvel mal estacionado e já não é possível passar naquele passeio, isto é um 
problema recorrente que acredito que vai sempre acontecer, uma vez que as pessoas 
só se apercebem destas questões quando as experimentam na 1ª pessoa”. Paulo 
Sousa, treinador de nadadores portadores de trissomia 21, apelou para a criação de 
melhores condições na cidade que permitam a prática desportiva pelos portadores de 
deficiência. É um caminho que deverá ser tido em conta e que tem potencial para 
avançar e levar pessoas à prática desportiva de aprendizagem, de aperfeiçoamento, 
podendo mesmo chegar até à competição. 

Como principais conclusões os participantes desta tertúlia partilharam ideias comuns, 
como a necessidade de eliminar barreiras físicas, mas também psicológicas, com uma 
clara aposta na formação cívica de todos. Não é apenas a lei que vai proteger o 
portador de deficiência, mas sim a consciência de todos nós. Uma cidade acessível 
começa com uma rampa de acesso à igualdade de oportunidades nas mais diversas 
áreas. 

A Teia D’Impulsos agradece mais uma vez aos seus parceiros nesta iniciativa, 
salientando o apoio da Pastelaria Arade e da Delta que adoçaram o intervalo desta 
tertúlia. Como habitual, o debate foi 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. 

 

Portimão, 9 de Março de 2012 

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 


