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O futebol é um desporto para todas as pessoas,
independentemente da sua cor ou crença religiosa.
Como tal, a experiência de assistir a um jogo de futebol
ao vivo, bem como as emoções e as tristezas que traz
aos adeptos em todo mundo, também deve ser acessível
a todas as pessoas. Contudo, este não é o caso.
Presentemente, uma grande percentagem da população
não goza da facilidade de acesso aos jogos ao vivo que
deveria ter, incluindo cerca de 80 milhões de pessoas
portadoras de deficiência que vivem na União Europeia.
O presente documento visa descrever e partilhar as
soluções práticas que podem ajudar os clubes e os
estádios de futebol a proporcionar recintos acessíveis
para este grupo de pessoas.
O público que assiste ao futebol na Europa é cada vez
mais multicultural, representando a composição social
mais alargada da sociedade europeia do presente. É
também geralmente aceite que ser adepto de futebol e
poder assistir aos jogos ao vivo é um elemento vital da
cultura e da tradição europeia. Assim, se pretendemos
ter uma Europa moderna completamente inclusiva,
também devemos garantir que os nossos estádios são
completamente inclusivos.

O presente documento de orientação não se destina a
ser uma solução única para todos os problemas com os
quais as pessoas portadoras de deficiência se deparam
quando assistem a jogos ao vivo. Pelo contrário, é
um compêndio de boas práticas que permite que os
membros da UEFA e os respectivos clubes criem
estádios acessíveis e inclusivos para todos os jogos
europeus.
A UEFA acredita que o adepto está sempre no centro do
jogo. É por isso que fazemos votos para que o presente
documento, que ajudámos a produzir com o nosso
parceiro CAFE (Centro de Acesso ao Futebol na Europa),
demonstre ser uma ferramenta valiosa na tentativa de
tornar o futebol – em especial, a experiência do dia do
jogo – tão aberta e acessível quanto possível para todas
as pessoas.
Cumprimentos,

Gianni Infantino,
Secretário-geral da UEFA
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Futebol total, acesso total
Em Agosto de 2009, a UEFA doou o seu prémio Monaco
Charity Award à Associação Nacional dos Adeptos
Portadores de Deficiência (NADS), com o intuito de criar
uma nova instituição de beneficência de âmbito europeu
designada Centre for Access to Football in Europe (CAFE
– Centro de Acesso ao Futebol na Europa).
O CAFE foi constituído para garantir que os adeptos
portadores de deficiência das 53 federações que são
membros da UEFA possam assistir aos jogos de futebol e
torná-la numa experiência isenta de problemas e inclusiva
para todas as pessoas.
Cerca de 10% da população mundial é afectada por algum
tipo de deficiência, sendo que se calcula que na vasta
região geográfica da UEFA vivam 100 milhões de pessoas
portadoras de deficiência. Julga-se que, desse número,
pelo menos 500.000 são adeptos de futebol, que têm
o direito de desfrutar deste desporto tal como qualquer
outra pessoa, com o direito à igualdade de acesso.
Porém, muitas pessoas portadoras de deficiência não têm
podido expressar toda a sua paixão pelo futebol devido às
limitações existentes nos estádios.
O CAFE entende perfeitamente o impacto que a inclusão,
capacitação e autoconfiança resultantes de se assistir
a um jogo ao vivo pode ter numa pessoa portadora de
deficiência. O CAFE está a trabalhar em estreita parceria
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com as partes interessadas e prestando aconselhamento
às mesmas, no sentido de melhorar as infra-estruturas nos
estádios. Entre estes intervenientes encontra-se a UEFA,
as suas 53 federações filiadas e os clubes de futebol em
toda a Europa.
O CAFE também coopera com organizações, como o
Comité Europeu de Normalização (CEN), de modo a
garantir uma abordagem pan-europeia mais coerente
com o desenvolvimento de normas e boas práticas para
os estádios desportivos. Colabora ainda com a UEFA
e os comités de organização local do EURO 2012 na
Polónia e Ucrânia com o intuito de ajudar a melhorar as
acessibilidades para os adeptos portadores de deficiência
no UEFA EURO 2012.
Outro aspecto fundamental da actividade do CAFE
prende-se com o apoio directo que presta aos adeptos
portadores de deficiência. Graças à ajuda que recebem
para constituírem os seus próprios grupos de adeptos
locais, as pessoas portadoras de deficiência conseguem
trabalhar com os seus clubes de futebol e organismos
governamentais e, assim, dar continuidade ao trabalho
do CAFE a nível local e nacional – um trabalho que
é essencial para a sustentabilidade e apoio contínuo
do CAFE. O CAFE saberá que teve sucesso quando a
igualdade de acesso aos serviços e às infra-estruturas do
futebol for uma prática comum.

Visite o nosso sítio Web www.cafefootball.eu ou contactenos por correio electrónico: info@cafefootball.eu, telefone:
+44 (0)1244 893586 ou Skype: cafe-football.

A quem é que se destina o presente guia e porquê?
O presente guia tem como objectivo apresentar um
compêndio de boas práticas tanto para os estádios
existentes como para os novos, indicando soluções
práticas e objectivas que irão ajudar os clubes de futebol,
as federações nacionais e os responsáveis dos estádios
a apresentar estádios de elevada qualidade que sejam
acessíveis, inclusivos e acolhedores para todas as
pessoas.
É importante frisar que as orientações e normas
contempladas no presente documento não são o único
meio de garantir o acesso inclusivo. O presente guia
é um documento consultivo e não se destina a ser
prescritivo ou a inibir soluções alternativas e criativas.
Na realidade, poderão existir outras soluções físicas ou
operacionais igualmente satisfatórias e passíveis de
atingir os mesmos resultados. Além disso, o presente
documento não pretende substituir a contribuição directa
das pessoas portadoras de deficiência a nível local e dos
especialistas locais em matéria de acessibilidade, durante
as fases de planeamento dos projectos, seja a construção,
modernização ou ampliação de um estádio. Pelo contrário,
a sua contribuição é vital. O presente documento é
uma ferramenta preciosa que irá ajudar os dirigentes e
urbanistas a tornar os seus estádios, serviços e eventos
verdadeiramente acessíveis a toda a comunidade.
Constantemente estão a ser projectados e construídos
novos estádios, todos diferentes devido à sua localização,
9

dimensão e terreno. Além disso, os estádios existentes
sofrem obras de alargamento, adaptação e modernização
de forma contínua. Todos partilham a necessidade
de oferecer infra-estruturas e serviços devidamente
concebidos, geridos e operados, que cumpram as
expectativas e as exigências dos adeptos e clientes,
voluntários e pessoal, que desejam sentir e desfrutar de
todas as emoções que o futebol tem para oferecer nos
dias de jogo e nos restantes dias.
É costume dizer-se que um estádio não pode ser melhorado
sem a realização de grandes alterações estruturais, o que
não corresponde à verdade. Muitos clubes e estádios
pioneiros já estão a aplicar diversas soluções inteligentes
de baixo custo em termos de design e gestão; soluções
que proporcionam infra-estruturas e serviços acessíveis,
a fim de garantir uma experiência mais inclusiva e igual
para todos os membros da comunidade local e da
comunidade mais alargada e uma base de apoio maior e
mais representativa para o clube.
A presente publicação abarca normas de acessibilidade
que, em muitos casos, já estão definidas no quadro de
normas e regulamentos locais em matéria de construção.
Contudo, os urbanistas e projectistas devem reconhecer
que, mesmo as melhores normas locais em matéria de
construção, normalmente, satisfazem apenas os requisitos
de acessibilidade mínimos. Ora, o mínimo não é suficiente.
É apenas o ponto de partida para o desenvolvimento de

um acesso funcional, digno e equitativo ao ambiente
construído. As normas de acessibilidade mínimas não
respondem, necessariamente, a muitas das barreiras que
se colocam às pessoas portadoras de deficiência e às
outras que precisam de um ambiente acessível.
Por definição, as normas mínimas geralmente garantem o
acesso mínimo. Porém, um planeamento verdadeiramente
inclusivo para toda a comunidade significa ir mais além
deste mínimo dos mínimos. Os projectistas e os dirigentes
devem tentar ser mais ambiciosos aquando da construção
ou renovação de recintos e instalações, de modo a
contemplarem as necessidades de uma comunidade
amplamente diversa e cada vez mais envelhecida.
Os autores da presente publicação tentaram criar uma
estrutura que reflecte um percurso pelo estádio num dia de
jogo. No entanto, o objectivo é que cada secção possa ser
consultada independentemente. Esperamos que aprecie
a presente publicação e a considere útil para introduzir
melhorias nos estádios, quer sejam novos ou velhos.
Para mais informações e orientação, consulte o seu
grupo local de adeptos portadores de deficiência e as
normas locais em matéria de construção, bem como
os documentos de referência indicados no final da
presente publicação.
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Porque é que um bom acesso é tão importante?
Tradicionalmente, a acessibilidade tem sido vista como um
tema associado apenas às pessoas portadoras de deficiência.
Contudo, os estudos demonstraram que a percentagem real
de pessoas que necessitam de infra-estruturas acessíveis
ultrapassa os 20%. Estádios e serviços de futebol acessíveis
são do interesse dos funcionários, dos voluntários, dos
adeptos e dos clientes com um vasto conjunto de exigências
e necessidades especiais, sendo que todos eles beneficiam
de infra-estruturas inclusivas.
É reconhecido que apoiar equipas de futebol e assistir aos
jogos é parte integrante da cultura e tradição europeias. A
diversidade é maior no seio dos adeptos de futebol e estes
estão a tornar-se cada vez mais representativos da vasta
sociedade europeia multicultural. Naturalmente, existem
cada vez mais pessoas portadoras de deficiência que
desejam assistir aos jogos. Além disso, muitos clubes e
estádios prestam serviços e realizam actividades sem ser em
dias de jogo, colocando-os no coração da vida comunitária
local. Ao mesmo tempo, é previsível um aumento do número
de pessoas portadoras de deficiência que trabalham no
futebol quer como empregados quer como voluntários, o
que significa que, como entidade empregadora, os clubes e
estádios também têm de garantir um ambiente de trabalho
acessível.
Existem mais de 80 milhões de pessoas portadoras de
deficiência na União Europeia* – um número equivalente à
soma das populações da Bélgica, República Checa, Grécia,
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Hungria e Países-Baixos ou, por outras palavras, um sexto
da população total da UE. Um em cada quatro europeus tem
um familiar com uma deficiência, enquanto 60& conhece
alguém no seu círculo restrito ou mais distante que é
portador de deficiência. As pessoas com mobilidade reduzida
representam mais de 40% da população, sendo que mais
de 30% da população com mais de 75 anos se encontra
moderadamente limitada e mais de 20% seriamente limitada.
Uma em cada quatro pessoas irá sofrer um problema de
saúde mental numa determinada altura da sua vida.
Ao contrário das pessoas não portadoras de deficiência, o
dobro das pessoas portadoras de deficiência encontra-se
com os seus amigos e familiares menos de uma ou duas
vezes por mês. Metade de todas as pessoas portadoras de
deficiência nunca participaram em actividades de lazer ou
desporto, e um terço nunca viajou até ao estrangeiro nem
realizou excursões de um dia devido a recintos e serviços
inacessíveis.
Cerca de 97% dos europeus consideram que se deve fazer
alguma coisa para integrar melhor as pessoas portadoras
de deficiência na sociedade, e 93% afirmam que deveria
ser investido mais dinheiro na eliminação das barreiras
físicas que complicam as vidas das pessoas portadoras de
deficiência.**

*Gabinete de Publicações da União Europeia – The European Disability
Strategy 2010-20: People with disabilities have equal rights
**Estatísticas retiradas do sítio Web do Fórum Europeu das Pessoas com
Deficiência (www.edf-feph.org)

A acessibilidade é fundamental para que as pessoas
portadoras de deficiência exerçam os seus direitos e
participem plenamente na sociedade. De facto, num grande
número de países, a falta de acesso ao ambiente construído
é considerada uma forma de discriminação, sendo que
muitos destes países já criaram legislação em matéria
de deficiência que exige uma acessibilidade razoável aos
espaços e serviços públicos, tais como, estádios e jogos.
Deste modo, a estratégia da UE em matéria de deficiência
visa eliminar as barreiras com as quais as pessoas
portadoras de deficiência se deparam. A Comissão Europeia
encontra-se a promover uma abordagem “design para
todos” ao ambiente construído, de modo a que os edifícios
e espaços públicos possam ser utilizados pelo maior
número de pessoas possível e sejam acessíveis a todas as
pessoas.* Além disso, também está a trabalhar no sentido
de criar uma Lei Europeia da Acessibilidade que estabeleça
um quadro geral para os bens e serviços.
Apesar da variedade existente ao nível das soluções técnicas
disponíveis, ao nível funcional, as pessoas portadoras de
deficiência têm requisitos de acesso semelhantes em toda
a Europa. Além disso, os ambientes construídos acessíveis
são atractivos do ponto de vista económico. Em termos
funcionais são mais flexíveis e as infra-estruturas mais
sustentáveis, uma vez que não será necessário realizar
grandes obras de adaptação numa fase posterior.
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Prevê-se que, à medida que as pessoas que vão aos
estádios se tornem mais representativas da comunidade
europeia mais alargada, o número de pessoas portadoras
de deficiência que pretendem assistir aos jogos com as
suas famílias e amigos continue a aumentar. Como tal,
as pessoas portadoras de deficiência deveriam ser vistas
como importantes clientes. Assim, o bom acesso não só
faria sentido do ponto de vista moral, como também seria
bom do ponto de vista comercial. No entanto, em termos
morais, o acesso é um direito humano básico e um pilar
fundamental da justiça social. A justiça social centra-se
em aceitar as pessoas como indivíduos e proporcionarlhe oportunidades justas e equitativas para participarem
plenamente na sociedade. Um ambiente verdadeiramente
acessível é aquele no qual as pessoas podem expressar
livremente a sua independência e onde foram removidos
todos os obstáculos à integração.
O CAFE calcula que pelo menos 500 000 pessoas
portadoras de deficiência na região alargada da UEFA**
sejam espectadores de futebol activos, ou seja, assistem
aos jogos ao vivo. É evidente que com igualdade de
acesso e oportunidades este número iria aumentar
consideravelmente, com muito mais pessoas portadoras
de deficiência a quererem assistir regularmente a jogos de
futebol ao vivo. As pessoas portadoras de deficiência têm
o direito de desfrutar do futebol, de outros desportos e, na
verdade, de todas as formas de entretenimento da mesma
maneira que as restantes pessoas. Tal aplica-se ao futebol

a todos os níveis deste desporto.
Cada vez mais pessoas portadoras de deficiência desejam
viajar para assistir a jogos e torneios de futebol no
estrangeiro. À medida que a acessibilidade for melhorando,
irão sentir-se capazes de assistir aos grandes torneios, tal
como o UEFA EURO 2012, ao lado dos restantes adeptos.
O futebol tem uma oportunidade fantástica para dar o
exemplo a seguir e mudar as vidas das pessoas portadoras
de deficiência, fazendo com que possam ter vidas mais
independentes e plenas.
Todos temos um papel a desempenhar no sentido de garantir
que o futebol é verdadeiramente inclusivo. Saberemos que
tivemos sucesso quando a igualdade de acesso se tornar a
norma no futebol.

*Standardisation mandate m/420 in support of European accessibility
requirements for public procurement in the built environment, m/420 en
**A UEFA tem 53 membros, ultrapassando as fronteiras geográficas da Europa
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Modelo social da deficiência

A :1

O que é o modelo social da
deficiência?

Quando se pensa na necessidade de criar um ambiente
acessível e inclusivo, tal como um estádio de futebol, é
fundamental ter em conta o modelo social da deficiência,
segundo o qual são as barreiras físicas, sensoriais,
intelectuais, psicológicas e comportamentais que causam
a deficiência e não as incapacidades. É importante pensar
na pessoa e não na deficiência, bem como eliminar os
estereótipos. Por exemplo, uma pessoa que utiliza uma
cadeira de rodas não é uma pessoa com deficiência quando
existem degraus ou declives acentuados aos quais se pode
aceder em cadeira de rodas. Da mesma forma, uma pessoa
cega ou portadora de deficiência visual apenas é uma
pessoa portadora de deficiência quando as informações
não são prestadas num formato acessível e as vias de
acesso estão bloqueadas por barreiras físicas ou elementos
perigosos. O antigo modelo médico da deficiência centravase em tratar a pessoa portadora de deficiência como uma
pessoa doente e a pessoa era definida de acordo com a
sua condição médica. Esta abordagem é incapacitante
e pode ser paternalista para com as pessoas portadoras
de deficiência, que são tão capazes como qualquer outra
pessoa desde que o seu ambiente satisfaça os seus
requisitos específicos.
Para efeitos do presente documento, são descritas abaixo
as principais “categorias” de beneficiários do bom acesso.
Importa não esquecer que algumas pessoas portadoras de
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A :3

deficiência deparam-se com barreiras “ocultas” e algumas
podem ter requisitos de acesso complexos ou múltiplos que
ultrapassam os limites destas categorias (por exemplo, um
utilizador de cadeira de rodas também pode ser cego ou
surdo). Dito isto, também importa reiterar que as pessoas
portadoras de deficiência só são limitadas pelas barreiras
com as quais se deparam e não devem ser definidas por
estas “categorias” ou limitações.

A :2

Utilizadores de cadeiras de
rodas

Aproximadamente 1% da população utiliza uma cadeira de
rodas permanente ou regularmente porque não consegue
andar, ou tem muita dificuldade em andar. Este número
ainda é maior entre os idosos. Os utilizadores de cadeiras
de rodas são o grupo afectado mais negativamente pelo
design dos estádios que não têm em conta as pessoas
com mobilidade reduzida. Deve sublinhar-se que o
fornecimento de recintos, infra-estruturas e serviços
completamente acessíveis não só ajuda os utilizadores de
cadeiras de rodas como também todas as pessoas que
vão ao estádio. Um utilizador de cadeira de rodas pode
estar limitado por barreiras físicas e/ou comportamentais.

Pessoas com mobilidade
reduzida
Este grupo é constituído pelas muitas vezes designadas
pessoas portadoras de deficiência que se conseguem
deslocar, tais como as pessoas que conseguem andar
mas necessitam de auxílios à mobilidade ou as pessoas
que têm dificuldades para andar distâncias maiores.
Este grupo beneficia de infra-estruturas e serviços
concebidos para reduzir as distâncias de deslocação e
limitar a necessidade de uma pessoa estar em pé durante
longos períodos de tempo. As pessoas com mobilidade
reduzida podem estar limitadas por barreiras físicas e/ou
comportamentais.

A :4

Pessoas cegas ou portadoras de deficiência visual

Este grupo que, tal como o nome sugere, inclui pessoas
totalmente cegas assim como aquelas com défice visual
ou visão distorcida, beneficia de percursos e sinalização
claros – incluindo superfícies tácteis, contrastes de cores
e superfícies não reflectoras – bem como formatos de
informação alternativos, tais como, Braille, caracteres
grandes, gravações áudio e áudio-descrição. Importa
sublinhar que apenas 18% de todas as pessoas cegas e
portadoras de deficiência visual é que não têm visão; a
maioria possui um défice visual ou uma visão distorcida de
vários níveis. Pessoas cegas ou portadoras de deficiência
visual podem estar limitadas por barreiras sensoriais,
físicas e/ou comportamentais.

A :5

Pessoas surdas ou
portadoras de deficiência
auditiva

Este grupo inclui naturalmente pessoas surdas (não
conseguem ouvir a um nível funcional), que muitas
vezes usam a língua gestual, e beneficiam de serviços
como por exemplo, intérpretes e telefone de texto
específico. Contudo, a maioria das pessoas neste grupo
possui alguma capacidade auditiva e, por conseguinte,
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beneficiam de dispositivos de auxílio à audição, tais como,
aparelhos auditivos, sistemas de indução em circuito e
sistemas infravermelhos passivos. A perda auditiva é de
longe a maior deficiência e, frequentemente, agrava-se ao
longo de um período de tempo alargado, o que significa
que uma pessoa pode não estar ciente da gravidade da
lesão. As pessoas surdas ou portadoras de deficiência
auditiva podem estar limitadas por barreiras sensoriais e/
ou comportamentais.

A :6

Pessoas com dificuldades
de aprendizagem

Pessoas com uma doença
psicológica ou um
problema de saúde mental
Este grupo beneficia de uma abordagem mais flexível e
compreensível à prestação de serviços, em especial, nos
dias de jogo. É importante fornecer formação adequada
a todo o pessoal e a todos os voluntários, que devem ter
em conta as ansiedades que este grupo pode sentir, tais
como, medo de lugares novos, estranhos ou confinados.
Este grupo pode estar limitado por barreiras psicológicas
e/ou comportamentais.

Este grupo beneficia de serviços flexíveis, linguagem
simples ou documentos de fácil leitura e disposições
dos estádios lógicas. Além disso, o pessoal do estádio
e os assistentes de recintos desportivos têm de estar
atentos às suas necessidades, em especial, no que diz
respeito à comunicação e orientação nos dias de jogo. Por
exemplo, uma pessoa com autismo pode ter uma rotina
ou um comportamento do dia de jogo preferido que é
importante para a sua sensação de bem-estar e que pode
ser facilmente acomodado. As pessoas com dificuldades
de aprendizagem podem estar limitadas por barreiras
intelectuais e/ou comportamentais.

Modelo social da deficiência

Modelo social da deficiência

A :8

Outros beneficiários de bom acesso
Para além das pessoas portadoras de deficiência, muitas
outras pessoas podem beneficiar grandemente de estádios
acessíveis e inclusivos e serviços flexíveis, incluindo:
• adeptos, voluntários, pessoal e jogadores lesionados
(por exemplo, entorses, fracturas, etc.);
• grávidas e pais que assistem aos jogos e a outros
eventos com crianças;
• as próprias crianças;
• clientes, voluntários e adeptos mais velhos, que
podem estar entre os sócios mais antigos de um clube;
• pessoas com problemas de crescimento (normalmente
definidas como tendo uma estatura final em adulto
inferior a 122cm);
• pessoas que não estão familiarizadas com o idioma
local ou que podem não entender sinais complexos;
• socorristas e serviços de emergência.
É óbvio que em cada momento um número substancial de
pessoas beneficia directamente de estádios acessíveis.
Mais importante ainda, quase todas as pessoas irão
beneficiar, a uma determinada altura das suas vidas, muitas
vezes como resultado do processo de envelhecimento
natural e a subsequente redução das capacidades físicas
e sensoriais.
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Principais partes interessadas
Muito embora a presente publicação muitas vezes faça
referência directa aos clubes e aos proprietários dos
estádios, foi elaborada como um guia de boas práticas
para todas as pessoas envolvidas na construção,
modernização e gestão quotidiana de estádios de futebol
novos e antigos, assim como das infra-estruturas e dos
serviços do clube, para os jogos e outros eventos.
Cada um de nós pode desempenhar um papel e ajudar
a eliminar as barreiras físicas, sensoriais, psicológicas e
intelectuais que ainda excluem e limitam as escolhas e as
experiência de tantas pessoas portadoras de deficiência,
respectivas famílias e amigos que pretendem assistir aos
jogos de futebol em toda a Europa. Contudo, existem
algumas partes interessadas essenciais que possuem a
capacidade para introduzir mudanças reais, duradouras e
significativas.
As principais partes interessadas são:
• governos, ministérios e deputados a nível europeu,
nacional e local;
• entidades que governam o futebol, em especial a
UEFA e os seus membros, e as respectivas ligas,
associações regionais e clubes;
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• proprietários e investidores de clubes de futebol
(incluindo proprietários privados, accionistas e
associações de adeptos);
• proprietários, operadores, accionistas e arrendatários
de estádios (presidentes, administradores, executivos
e gestores);
• arquitectos, projectistas, urbanistas, gestores de
projecto, engenheiros, consultores em matéria de
acessibilidade e construção, consultores técnicos e
defensores do design inclusivo;
• patrocinadores do clube e do estádio;
• grupos de adeptos de futebol portadores de deficiência
(auto-representação), organizações que trabalham
no domínio da deficiência e da igualdade, bem como
grupos e associações de fãs.
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Legislação em matéria de
deficiências e igualdade
Os autores do presente documento esperam que os
governos revejam e, caso se aplique, actualizem a
legislação existente, a nível local e nacional, em matéria
de deficiências e igualdade (incluindo as disposições
regulamentares e estatutárias em matéria de construção).
Caso esta legislação ainda não exista, esperamos que
os governos adoptem legislação robusta em matéria de
deficiências e igualdade com vista a proporcionarem
oportunidades inclusivas e equitativas às pessoas
portadoras de deficiência, incluindo o acesso a espaços e
edifícios públicos, tais como estádios de futebol.
Além disso, cada federação de futebol deve introduzir
normas robustas em matéria de acesso inclusivo e
equitativo às infra-estruturas e aos serviços, como parte
dos requisitos para atribuir licenças aos clubes. Esta
questão assume uma importância especial nos casos em
que ainda não existe nenhuma legislação em matéria de
deficiências e igualdade, mas é um acréscimo necessário
mesmo nos casos em que já existe esta legislação.
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Declarações de missão
Todos os prestadores de serviços, incluindo os clubes e
estádios de futebol, devem publicar uma declaração de
missão ou uma carta da responsabilidade social que afirme
claramente o seu compromisso para com a igualdade
e a disponibilização das melhores infra-estruturas e os
melhores serviços possíveis para todos os seus visitantes
e pessoal. Tal deve incluir infra-estruturas inclusivas
e acessíveis e serviços para as pessoas portadoras de
deficiência.
Uma declaração de missão ou carta do clube deve
identificar claramente as suas infra-estruturas e serviços,
bem como aquilo que abrangem.
• Infra-estruturas: entradas e corredores do estádio,
lugares, bancadas e zonas de lazer, loja do clube,
zonas de restauração, áreas para as empresas e
meios de comunicação social, zonas VIP, escritórios
do pessoal, bilheteira, recepção principal, etc.
• Serviços: funcionamento do clube, bilhetes,
assistência pessoal sempre que necessário,
informações (por exemplo sobre instalações e serviços
acessíveis, tais como, estacionamento acessível
no dia do jogo), informações de viagem, contactos
do serviço de apoio ao cliente e linhas de apoio
acessíveis, sítios Web, publicações, programas do dia
de jogo, etc.
Esta declaração de missão ou carta deve identificar
ainda um quadro sénior, preferencialmente um director,
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administrador ou executivo sénior, que é o responsável
geral por todas as questões em matéria de deficiência e
acessibilidade, e que tem o poder de executar as políticas.
Deve ainda ser nomeado um oficial de ligação às pessoas
portadoras de deficiência ou um responsável pelas
questões de acessibilidade (mais informações acerca
deste tema na secção F).
A declaração de missão ou carta deve incluir uma
declaração de acessibilidade, redigida com a ajuda
de um auditor devidamente qualificado em matéria de
acessibilidade contratado para realizar uma auditoria
de acessibilidade e apresentar uma estratégia ou plano
de actividades para a acessibilidade, com melhorias
oportunas acordadas e necessárias, a fim de assegurar
a igualdade de acesso às instalações, infra-estruturas e
serviços do clube e do estádio. A declaração de missão
ou carta deve ainda declarar que este plano de acesso
será revisto anualmente, como parte do compromisso
contínuo do clube para a introdução de melhorias
nas suas infra-estruturas e serviços para as pessoas
portadoras de deficiência. Na secção E, estão disponíveis
mais informações acerca da realização de auditorias de
acessibilidade.
Por fim, a declaração de missão ou carta deve incluir
também um compromisso de formação regular do
pessoal, assistentes de recintos desportivos e voluntários
do serviço de apoio ao cliente sobre como lidar com as
pessoas portadoras de deficiência e sobre acessibilidade.

Em suma, a declaração de missão ou carta de um clube
deve definir claramente o seu compromisso para com
condições de acessibilidade igualitárias para clientes,
adeptos, pessoal e voluntários portadores de deficiência
mediante a introdução de soluções de design assentes nas
melhores práticas (tanto nos novos estádios como nos já
existentes), a aplicação das políticas e dos procedimentos
validados por especialistas e pessoal especializado, e
a organização de formação acerca das boas práticas e
estratégias de gestão.
O clube deve comprometer-se a consultar os seus
adeptos portadores de deficiência e o seu grupo ou
associação representativa a respeito de todas as questões
relacionadas com a acessibilidade. Caso não exista um
grupo deste género, deve comprometer-se a contactar
as organizações locais representativas das pessoas
portadoras de deficiência. O CAFE pode prestar apoio
nesta matéria.
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E :1

Como realizar uma
auditoria de acessibilidade
A melhor maneira de um clube de futebol garantir que
tem em conta as necessidades específicas das pessoas
portadoras de deficiência é mediante a realização de
uma auditoria de acessibilidade ao seu estádio e a outras
instalações e, posteriormente, elaborar uma estratégia ou
um plano de actividades em matéria de acessibilidade.
Idealmente, uma auditoria de acessibilidade deve ser
realizada por um auditor ou consultor profissional que
esteja afastado dos assuntos do clube, a fim de garantir
uma auditoria independente e exaustiva. Sempre que
possível, deve ser levada a cabo por um auditor com
experiência em auditorias de grandes recintos desportivos,
tais como estádios de futebol, e que esteja familiarizado
com os princípios de design de edifícios inclusivos e
serviços acessíveis, assim como com a legislação local em
matéria de deficiência, igualdade e emprego, as normas
em matéria de construção e segurança e as boas práticas
e os relatórios técnicos disponíveis. A situação varia de
país para país, por isso os clubes e os responsáveis dos
estádios devem procurar aconselhamento a nível local
sobre quem é a pessoa mais apropriada para realizar a
auditoria. Para mais informações, contacte o CAFE ou a
sua organização para pessoas portadoras de deficiência a
nível nacional.
Todos os recintos ou projectos auditados são diferentes.
Poderá ser um estádio que necessita de obras de
modernização ou adaptação de forma a oferecer instalações
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E :2

acessíveis e eliminar barreiras, um estádio que irá sofrer
obras de alargamento ou um estádio completamente novo.
Em todos os casos, a auditoria de acessibilidade visa
identificar os elementos e serviços que podem afectar
ou impor barreiras físicas, sensoriais, psicológicas e
intelectuais a um vasto leque de pessoas portadoras de
deficiência - pessoal, voluntários, clientes e adeptos – tanto
nos dias de jogo como nos restantes dias.
Recomenda-se que a auditoria se realize acompanhando
o percurso de uma pessoa portadora de deficiência
pelo estádio e as instalações do clube, começando
no parque de estacionamento ou no ponto de entrega
acessível até à infra-estrutura mais distante no estádio.
Esta abordagem irá oferecer soluções práticas para os
obstáculos à acessibilidade em todas as etapas deste
percurso. As principais partes interessadas e os auditores
de acessibilidade podem utilizar a estrutura do presente
documento de modo a adoptarem uma abordagem “walkthrough” à avaliação das instalações, consultando as
soluções de boas práticas propostas em cada secção.
Mas não se esqueça: garantir o bom acesso exige mais
consideração do que seguir apenas umas orientações
básicas ou uma mera lista de verificação. É necessário um
processo de consulta e avaliação contínuo e evolutivo.

O que é que uma auditoria
de acessibilidade deve
incluir
• Uma declaração de conformidade face aos princípios e
às orientações de boas práticas, à legislação local em
matéria de deficiência e igualdade, e às normas em
matéria de construção e segurança (incluindo referência
às fontes de aconselhamento e orientação usadas).
• A filosofia e a abordagem do clube ao design, manutenção,
melhoria e gestão inclusiva das suas infra-estruturas e
serviços.
• Todas as questões ou restrições essenciais, que devem
ser claramente identificadas, descritas e datadas.
• Consulta com as pessoas portadoras de deficiência,
incluindo os adeptos, os clientes e o pessoal portador de
deficiências do clube.
• O auditor deve auscultar a opinião de um amplo conjunto
de pessoas portadoras de deficiência com diferentes
requisitos em termos de acessibilidade. Assim, será mais
fácil identificar todas as barreiras e poderá ajudar o clube
a desenvolver as soluções mais eficazes e inclusivas. Os
clubes podem aproveitar a vasta experiência dos grupos
e organizações em matéria de deficiência, a nível local
e nacional, assim como os conhecimentos dos próprios
adeptos e pessoal portador de deficiência.

• O auditor deve fornecer uma lista de verificação de
avaliação de acessibilidades que pode ser utilizada
pelos adeptos portadores de deficiência do clube (ou um
grupo local de portadores de deficiência orientado para
os utilizadores), pelo auditor e pelo clube com o intuito
de avaliar o ponto da situação e os requisitos existentes.
Contacte o CAFE, caso necessite um modelo ou uma
lista de verificação de avaliação de acessibilidades.
• No quadro do seu apoio contínuo aos adeptos de futebol
portadores de deficiência, o CAFE presta auxílio aos
grupos locais que pretendem criar as suas próprias
associações de adeptos portadores de deficiência, a nível
do clube ou nacional. Caso já existam estas associações
e existe um diálogo regular entre o clube e os seus
adeptos portadores de deficiência, a situação é quase
sempre melhor do que nos restantes casos.
• Uma descrição "walk-through" pormenorizada das actuais
infra-estruturas do estádio e do clube, identificando todas
as barreiras com as quais uma pessoa portadora de
deficiência se pode deparar, incluindo mapas detalhados
e fotografias com descrições e datas para consulta
futura. Deve tomar-se nota das datas de construção
das infra-estruturas existentes e das obras de expansão
realizadas, com uma cópia dos certificados de construção
e segurança em anexo.
• No mínimo, descrições pormenorizadas e, sempre que
adequado, mapas, diagramas e fotografias do seguinte:
• O acesso ao estádio, incluindo transportes públicos locais;
parques de estacionamento no interior e fora do estádio;
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percursos e vias de acesso; sinalização e orientação (tanto
no interior como no exterior do estádio); entradas do estádio;
vias e corredores de circulação; vias de evacuação; todas
as escadas, elevadores e rampas; bancadas do estádio
e respectivos lugares; serviços (incluindo instalações
sanitárias, merchandising e lojas, áreas de restauração,
bares e outlets), áreas para empresas e para reuniões,
zonas VIP e camarotes da direcção; escritórios do pessoal;
bilheteiras e pontos de apoio ao cliente; recepções; clubes
e pontos de encontro; instalações comunitárias e externas.
• As políticas e os procedimentos operacionais e de gestão
em matéria de deficiência e igualdade, tais como, compra
de bilhetes e estacionamento; informações de viagem;
informações do clube, incluindo infra-estruturas e serviços
no dia do jogo; contactos do serviço de apoio ao cliente
e linhas de apoio; sítios Web, publicações do clube e
programas do jogo; plano de segurança para a evacuação
de pessoas portadoras de deficiência (tanto nos dias de
jogo como nos restantes dias); formação do pessoal
(formação em matéria de sensibilização para as questões
da acessibilidade e etiqueta para lidar com pessoas
portadoras de deficiência).
• Uma auditoria de dia de jogo, a fim de garantir o bom
acesso durante os eventos, quando o estádio está a
funcionar em pleno. A visibilidade dos utilizadores de
cadeiras de rodas pode parecer adequada num dia em
que não há nenhum jogo e o estádio está vazio. Contudo,
a sua visão pode ficar obstruída quando os espectadores
à sua volta se levantarem para a cerimónia de abertura
ou para o hino nacional, ou quando saltam dos lugares

nos momentos mais quentes do jogo. Da mesma forma,
a sinalização que está claramente visível num dia que
não há nenhum jogo pode não ser tão aparente com
corredores apinhados de pessoas.
• Uma estratégia ou plano de actividades com o
estabelecimento de prioridades em matéria de
acessibilidade e que identifique e descreva os problemas
neste domínio que têm de ser resolvidos, começando
primeiro pelo problema mais premente. Este documento,
que tem de ter a aprovação de todas as principais partes
interessadas, deve descrever o trabalho necessário
(com prazos e calendários de trabalho bem definidos)
com vista à eliminação das barreiras físicas, sensoriais,
psicológicas e intelectuais, e à introdução das melhorias
e adaptações necessárias nas infra-estruturas e nos
serviços, de acordo com as boas práticas nesta matéria.
• Exemplos práticos das melhorias. A secção N do
presente documento apresenta vários exemplos práticos
de soluções de design que constituem boas práticas
para os estádios novos e antigos. Contacte o CAFE, se
pretender obter mais informações e uma lista dos clubes
que já recorreram a soluções de design inteligente para
melhorar a acessibilidade.
• Uma avaliação da declaração de missão ou carta do
clube, com uma declaração actualizada em matéria de
acessibilidade que deve ser incluída na declaração de
missão/carta. Pode obter mais informações acerca deste
tema na secção D.
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Oficiais de ligação às
pessoas portadoras de
deficiência
Os clubes de futebol devem considerar a nomeação de
um oficial de ligação às pessoas portadoras de deficiência
ou responsável pelas questões de acessibilidade que
é responsável por garantir a existência de instalações
e serviços inclusivos para todo o pessoal, voluntários,
adeptos de futebol e visitantes em dias de jogo e nos
outros dias.
Como será responsável pela implementação de
procedimentos e políticas de acessibilidade e relativas
à deficiência e no âmbito do estádio e das instalações
do clube, o oficial de ligação às pessoas portadoras de
deficiência, deverá conhecer, de forma clara e precisa, a
legislação local sobre questões relativas à deficiência e
boas práticas de modo a garantir a acessibilidade.
O oficial de ligação às pessoas portadoras de deficiência
deve garantir que o clube cumpre proactivamente os seus
deveres em relação às pessoas portadoras de deficiência
e aplica a sua estratégia de acessibilidades ou plano de
actividades de modo a melhorar constantemente o acesso
às suas instalações e serviços. Também deve organizar
formação para todo o pessoal e voluntários (consultar
secção M, onde pode encontrar mais pormenores),
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promover uma consciencialização sobre acessibilidade
assim como um protocolo relativo às pessoas portadoras
de deficiência e deverá ser capaz de dar aconselhamento
ao pessoal e aos voluntários portadores de deficiência.
O oficial de ligação às pessoas portadoras de deficiência
deve estar sempre disponível nos dias em que há jogo
e durante quaisquer eventos que decorram no estádio
e deve reportar directamente ao responsável do estádio
que tem a responsabilidade geral por todas as questões
relacionadas com a deficiência e é também responsável
pela garantia de uma acessibilidade inclusiva.
Graças a um novo requisito para o licenciamento de
clubes da UEFA (Artigo 35º do Regulamento da UEFA
para Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro –
Edição 2010)* todos os clubes que estejam a participar
em competições da UEFA também têm de ter um oficial de
ligação aos adeptos para a temporada de 2012/13.
Muito embora os requisitos mínimos para os oficiais
de ligação aos adeptos estejam a ser actualmente
desenvolvidos, prevê-se que trabalharão em estreita
colaboração com os oficiais de ligação às pessoas
portadoras de deficiência. Poderá dar-se o caso de a
mesma pessoa desempenhar ambas as funções nalguns
clubes de futebol, mas quando assim for, é crucial que o
oficial de ligação aos adeptos possua um conhecimento
pormenorizado da legislação em matéria de deficiência
e dos regulamentos sobre a acessibilidade dos edifícios
assim como bons conhecimentos do design inclusivo para
infra-estruturas e serviços.

*Em conformidade com o Artigo 35.º do Regulamento da UEFA para
Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro, a partir da temporada de
2012/13 todos os clubes que participem nas competições da UEFA são
obrigados a nomear um oficial de ligação aos adeptos (OLA) de modo a garantir
um diálogo adequado e construtivo entre o clube e os seus adeptos. O OLA
mereceu a inequívoca aprovação das associações nacionais representadas no
Comité de Licenciamento de Clubes da UEFA e foi concebido em cooperação
com o Supporters Direct (Movimento Directo dos Adeptos).
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G :1

Entrar em contacto com o clube
Alguns clubes têm uma linha telefónica exclusiva para
adeptos e visitantes portadores de deficiência que poderão
precisar de informação ou de apoio específico em relação
aos acessos. No entanto, todo o pessoal de apoio ao
cliente deve estar familiarizado com as infra-estruturas e
serviços de acessibilidade disponíveis no estádio e nas
instalações do clube, nomeadamente estacionamento
(para deficientes) e pontos de entrega (consultar secções
G:3 e G:4).
O pessoal das bilheteiras, do serviço de apoio ao cliente
e da linha telefónica / recepcionistas também devem estar
familiarizados com os dispositivos e serviços de audição
assistida de modo a apoiar pessoas portadoras de
deficiência auditiva. Tal poderá incluir um serviço telefónico
local, que permite a uma pessoa surda comunicar através
do telefone com o auxílio de um terceiro, um operador, que
traduz o discurso para texto e o texto para língua gestual.
Os circuitos de indução ou de audição, que existem
em determinados aparelhos auditivos, devem estar
disponíveis em todos os pontos de apoio ao cliente,
nomeadamente nas bilheteiras, nos balcões de
atendimento, na recepção, nas lojas e nos cafés. Uma
iluminação de boa qualidade e vidros anti-reflexo também
fazem com que o vendedor ou o representante do serviço
de apoio ao cliente fiquem mais visíveis, algo que é útil
para os clientes com problemas de audição ou surdos que
conseguem ler nos lábios. A recepção, as bilheteiras e os
balcões de atendimento ao cliente (ou pelo menos uma
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bilheteira / balcão de atendimento ao cliente) devem ser
acessíveis e rebaixadas para os utilizadores de cadeiras
de rodas. Numa bilheteira com uma série de balcões,
poderá ser suficiente ter apenas uma equipada com um
dispositivo que facilite a comunicação, desde que esteja
claramente identificada enquanto tal utilizando os símbolos
ou sinalização de assistência internacional para surdos.
Também é importante que o clube garanta o acesso fácil
a essa bilheteira específica, de modo a que as pessoas
portadoras de deficiência não tenham de ficar na fila
durante um período de tempo inaceitável.
Os adeptos e clientes portadores de deficiência devem ser
capazes de comprar os bilhetes para os jogos e para outros
eventos nos mesmos dias que as pessoas não portadoras
de deficiência, quer seja online, na bilheteira ou através do
telefone. Independentemente do sistema é importante que
estes serviços estejam amplamente acessíveis.
Para além disso, os responsáveis pela administração da
bilheteira devem tomar as medidas adequadas de modo
a garantir que não há qualquer tipo de discriminação
contra aqueles que têm um bilhete de pessoa portadora
de deficiência, tal significa que devem ser disponibilizados
lugares acessíveis em todas as categorias de bilhetes e as
pessoas portadoras de deficiências assim como as outras
pessoas devem ter igualdade de acesso aos programas
de fidelização de espectadores e bilhetes para sócios,
bilhetes de época e para jogos, sorteios de bilhetes para
jogos fora, etc.

O pessoal deve estar familiarizado com a planta de todo
o estádio, nomeadamente com as áreas de visualização,
infra-estruturas e serviços destinados a utilizadores de
cadeiras de rodas e destinados a pessoas portadoras de
deficiência que precisam de equipamentos e lugares de
fácil acesso.

Para além disso, deve ser oferecido um bilhete aos
espectadores portadores de deficiência caso precisem
de ser acompanhados por alguém ou por um assistente
pessoal de modo a permitir-lhes assistirem ao jogo ou a
outro evento ou para lhes fornecerem cuidados essenciais.
É importante que o pessoal que trabalha na bilheteira
compreenda que um espectador portador de deficiência
com uma deficiência que não é patente também pode
precisar de um bilhete de oferta para um acompanhante
ou assistente pessoal, por exemplo, um espectador com
dificuldades de aprendizagem pode não ter limitações
ao nível da mobilidade, mas ainda assim pode precisar
de auxílio de modo a garantir a sua segurança geral e
de alguém que o oriente no estádio. De igual modo, uma
pessoa com epilepsia que tenha tendência para ter ataques
inesperados pode precisar de um apoio do acompanhante
ou do assistente pessoal.
Um espectador portador de deficiência com várias
necessidades especiais poderá precisar de mais do que
um acompanhante ou assistente pessoal para lhe dar
apoio ao nível dos cuidados médicos ou pessoais, por
exemplo, caso precise de um ventilador portátil ou de
terapia de oxigénio. Não se deve partir do pressuposto
que uma pessoa com estas limitações não deve assistir a
um jogo ou a um evento, porque está “demasiado doente”
ou porque constitui um risco de saúde e de segurança.
Pelo contrário, os clubes devem compreender e procurar
aconselhamento sobre a melhor forma de dar resposta a
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estes desafios. A maioria dos clubes são excelentes a este
nível.
Não se deve esperar que um espectador portador de
deficiência, que precisa de um acompanhante ou de um
assistente pessoal, pague um preço mais elevado pelo
bilhete (incluindo o bilhete do acompanhante) do que um
espectador que não é portador de deficiência. De igual
modo, não se deve esperar que um clube de futebol ou
um estádio ofereçam sistematicamente bilhetes gratuitos
a todos os espectadores portadores de deficiência. Muitas
pessoas portadoras de deficiência preferem pagar pelos
bilhetes para assistirem ao jogo tal qual como os restantes
espectadores, desde que as infra-estruturas e os serviços
a que têm acesso sejam iguais e que tenham a mesma
hipótese de escolha de categorias de bilhetes e lugares,
nomeadamente atendimento / hospitalidade. No entanto,
alguns clubes de futebol e estádios ainda oferecem um
leque de opções que podem incluir bilhetes gratuitos ou
com desconto para os espectadores locais portadores
de deficiência. Trata-se de uma decisão que terá de
ser tomada por cada clube numa consulta com os seus
adeptos e visitantes.

locais de adeptos portadores de deficiência e organizações
de pessoas portadoras de deficiência, de modo a garantir
uma abordagem sensata e adequada. Os clubes de
futebol e os estádios também devem ter conhecimento da
legislação e directrizes locais, e é importante que tenham
em conta que nem todos os países têm um registo das
pessoas portadoras de deficiência. Há quem considere
estes registos inaceitáveis, pois tendem a basear-se
sobretudo no modelo médico e não no modelo social
de deficiência (consultar secção A para aceder a mais
informação sobre modelos de deficiência). Isto significa
que os tipos de prova podem variar quando solicitados.

Não se deve sistematicamente pedir a prova de deficiência
e o pessoal deve orientar-se por uma abordagem baseada
no senso comum; no entanto, um clube de futebol ou
estádio deve ser capaz de solicitar algum tipo de prova
de deficiência, quando necessário, e nos casos de dúvida
razoável. É aconselhável que se consultem os grupos
Acesso ao estádio
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Como chegar ao estádio
Os jogos e outros eventos, que decorrem nos estádios de
futebol, podem atrair muitos milhares de espectadores em
elevadas concentrações. Consequentemente, entrar e sair
do estádio, nestas ocasiões, pode ser um grande desafio
para as pessoas portadoras de deficiência. São essenciais
meios de transporte acessíveis e acessibilidades, por isso
os clubes e os responsáveis dos estádios devem tentar
desenvolver um plano de acesso aos meios de transporte
para os adeptos e clientes portadores de deficiência.
As infra-estruturas locais são cruciais para a
disponibilização de meios de transporte públicos que
sejam capazes de dar resposta a uma grande afluência de
espectadores, nomeadamente espectadores portadores
de deficiência, que afluem ao estádio nos dias de jogo.
A rede ferroviária europeia é cada vez mais acessível
para as pessoas portadoras de deficiência, assim como
os sistemas de transportes públicos de muitas cidades
europeias, por isso os mapas das vias de acesso das
estações ferroviárias e das paragens de autocarro de e
para o estádio devem fazer parte de todas as estratégias
de acessibilidade ou plano de actividades.
Nos casos em que os transportes públicos continuam
inacessíveis ou não são fiáveis, o automóvel continuará
a ser o meio de transporte de eleição para a maioria
das pessoas que utilizam cadeiras de rodas e de outras
pessoas portadoras de deficiência. Outros optarão
por recorrer a minibus, autocarros e táxis. Os clubes e
estádios de futebol devem garantir que os seus adeptos,
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visitantes, pessoal e voluntários portadores de deficiência
têm um parque de estacionamento e pontos de embarque
e desembarque acessíveis às entradas dos estádios.

G :3

Pontos de embarque e
desembarque

ou autocarro em segurança sem provocar congestionamentos
no trânsito e na entrada dos outros espectadores. Para os
utilizadores de cadeiras de rodas, em particular, significa que
tem de haver espaço entre o veículo e o pavimento (ver Figura
1). Passar de um veículo para uma cadeira de rodas que está
mais alta pode ser extremamente difícil e perigoso para muitas
pessoas portadoras de deficiência.

É importante que se tenha em conta que as pessoas portadoras
de deficiência chegam ao estádio de táxi ou que alguém as vai lá
levar de carro, autocarro ou minibus. Caso haja restrições graves
ao nível do estacionamento, tal como, às vezes, acontece no
caso de estádios localizados em zonas urbanas, é importante
disponibilizar acesso a pontos de embarque e desembarque
adequados perto das entradas dos estádios.
Os dirigentes de clubes e os responsáveis dos estádios podem
considerar a emissão de passes especiais ou autorizações
juntamente com os bilhetes para espectadores portadores de
deficiência de modo a garantir o acesso a um ponto de entrega
especial nos dias de jogo. Estes passes também devem ser
disponibilizados a elementos do pessoal que são portadores
de deficiência, pois facilita-se assim o trabalho dos funcionários
responsáveis pela segurança e o trabalho da polícia de trânsito
para identificar o espectador ou funcionário portador de
deficiência.
Devem existir pontos de embarque e desembarque acessíveis
que não estejam a mais de 50 metros de qualquer entrada utilizada
por pessoas portadoras de deficiência. Sempre que possível
estes pontos de embarque e desembarque também devem ser
cobertos. Deve ser providenciado espaço suficiente para que as
pessoas portadoras de deficiência possam sair do carro, minibus

Figura 1 – Um ponto de entrega acessível

Os pontos de embarque e desembarque devem ser acessíveis
para carrinhas e minibus equipados com elevador traseiro assim
como para elevadores montados na lateral ou elevadores para
auxiliar os utilizadores de cadeiras de rodas a permanecerem na
cadeira quando saem do veículo para o passeio.
Quando é feito o planeamento para espectadores portadores
de deficiência, é importante ter-se em conta que as pessoas
têm tendência para chegar aos estádios a horas diferentes, mas
saem todas do estádio à mesma hora. Factores específicos e
outros constrangimentos podem significar que as medidas para
os dias de jogo e para outros eventos devem ser discutidas e
acordadas com as autoridades locais.

G :4

Estacionamento
Conforme mencionado acima, o meio de transporte
mais comum e fiável para muitas pessoas portadoras
de deficiência é o automóvel. Os clubes de futebol e os
estádios, que garantem estacionamento nos dias de jogo
e de eventos, devem incluir estacionamento acessível
para espectadores portadores de deficiência locais e
visitantes. Os responsáveis dos estádios devem garantir
que as áreas de estacionamento específicas acessíveis
são supervisionadas e controladas por assistentes de
recintos desportivos ou por outros funcionários.
Devido à dimensão e disposição dos estádios de
futebol, recomenda-se que as áreas de estacionamento
designadas sejam localizadas o mais próximo possível
das entradas utilizadas pelos espectadores portadores de
deficiência.

Figura 2 – Estacionamento acessível no novo
Estádio da Cidade de Cardiff, País de Gales
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Figura 3 – Serviço de transporte em dia jogo do
Derby County FC
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Os lugares de estacionamento acessíveis devem ser
espaçosos o suficiente para os utilizadores de cadeiras
de rodas saírem do veículo e passarem para as cadeiras
de rodas e devem estar claramente marcados tal como
consta nas Figuras 2 e 4.
É considerado razoável reservar pelo menos 6% da
capacidade de estacionamento do estádio para pessoas
portadoras de deficiência. Sempre que possível esta
percentagem deve ser superior. Os grupos de adeptos
portadores de deficiência e organizações de pessoas com
deficiência devem ser consultados de modo a garantir
uma solução justa e razoável.
No planeamento de um novo estádio ou de alterações
para melhorar as instalações existentes, uma particular
atenção deve ser dada de modo a garantir:
• Vias de acesso niveladas para peões e utilizadores de
cadeiras de rodas;
• Pontos de embarque e desembarque acessíveis;
• Estacionamento acessível;
• Boa circulação para todos no perímetro do estádio.
Caso o estacionamento no estádio seja limitado ou não
esteja disponível, deve considerar-se a disponibilização de
um serviço de transporte de modo a permitir às pessoas
portadoras de deficiência assistirem a jogos e a outros
eventos (com pontos de embarque e desembarque nas
entradas principais do estádio).
Em função do contexto local, podem encontrar-se soluções
imaginativas, por exemplo, a disponibilização de carrinhos
de golf ou carros para transportar as pessoas portadoras
de deficiência que se conseguem deslocar de parques
de estacionamento de longa duração ou de paragens
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Figura 4 – Lugares de estacionamento acessíveis

de transportes públicos para o perímetro do estádio. As
autoridades locais responsáveis pelo trânsito também
poderão ajudar a identificar as áreas de estacionamento
(para pessoas portadoras de deficiência) acessíveis em

estradas próximas do estádio para serem utilizadas em
dias de jogo e quando decorrem outros eventos.

G :5

Vias de acesso
Sempre que possível, de modo a dar uma melhor resposta
aos utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas portadoras de
deficiência sem problemas de mobilidade, as vias de acesso
devem ser niveladas ou pelo menos devem ter o menor declive
possível. Qualquer via ou parte de uma via com um declive
superior a 1:20 (ou 5%) deve cumprir as recomendações de
acesso com rampa (ver secção H:4).
Recomenda-se que as vias de acesso muito utilizadas por
espectadores que se deslocam em ambas as direcções, nos
dias de jogo, tenham pelo menos 1,8m de largura e tenham
uma altura desimpedida de pelo menos 2,1m. Uma largura de
1,5m poderá ser aceitável se a via for menos movimentada e
se houver locais de passagem para utilizadores de cadeiras de
rodas. Estes locais de passagem devem ter pelo menos 2 m de
comprimento e 1,8m de largura (se estiver interessado em mais
pormenores deverá consultar a Figura 5 e os regulamentos
respeitantes a edifícios locais e directrizes de acessibilidade).

possam provocar quedas tais como objectos salientes. Por
exemplo, objectos que não é possível detectar com uma
bengala podem ser perigosos para pessoas portadoras de
deficiência visual ou cegas assim como para qualquer pessoa
que se distraia. Iluminação, sinalização, caixotes do lixo, postes
e outros elementos fixos, localizados nas vias de acesso, têm
de estar assinalados com cores muito contrastantes e de modo
a que possam ser detectados pelas bengalas, pois há pessoas
cegas e com deficiências visuais que usam uma bengala para
se orientarem quando se deslocam e para identificar quaisquer
obstáculos.
As áreas de repouso são extremamente importantes para
as pessoas portadoras de deficiência sem problemas de
mobilidade que utilizam auxiliares de marcha, tais como

bengalas e canadianas e têm uma mobilidade limitada,
problemas cardíacos ou dificuldades respiratórias. Sempre que
possível, devem ser disponibilizados a intervalos regulares ao
longo das vias de acesso ao estádio lugares fixos com apoio
para as costas. Pode ser algo tão simples como cadeiras do
estádio que já não são utilizadas fixadas na parede exterior do
estádio. Desta forma muitos espectadores poderão assistir aos
jogos e a outros eventos que de outra forma lhes seria muito
difícil. Mas o seguinte aspecto deve ser acautelado: as áreas
de repouso não devem constituir um obstáculo para a normal
afluência das multidões em dia de jogo e também não se
devem transformar num obstáculo no qual as pessoas podem
tropeçar e cair.

Tendo em conta as pessoas cegas ou portadoras de deficiência
visual, deve ser utilizado pavimento táctil a cada dois segmentos
de passeios cujo lancil é mais baixo, onde há um cruzamento
entre uma via de acesso e uma estrada e em pontos de
embarque e desembarque acessíveis. O pavimento táctil é
uma superfície de pavimentação em perfil que dá orientação
e avisos às pessoas cegas ou portadoras de deficiência visual.
Para além disso, as vias de acesso e as áreas de circulação
devem estar desimpedidas de quaisquer elementos que
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Figura 5 – Indicações sobre as larguras de acesso para utilizadores de cadeiras de rodas
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Sinalização e orientação
Uma sinalização boa e
regular constitui um benefício
para todos, sobretudo para
os espectadores em dias
de jogo. No entanto, uma
sinalização clara e regular
é especialmente importante
para as pessoas portadoras
de deficiência. Deve ser
adoptada uma abordagem
bem coordenada e coerente
à sinalização e aplicada
em todas as instalações,
sobretudo para indicar as
áreas de serviço públicas.

Os sinais devem ser sempre facilmente visíveis
independentemente da altura das pessoas, nomeadamente
para utilizadores de cadeiras de rodas em dias de jogo. A
sinalização que pode ser óbvia num estádio vazio pode
desaparecer numa via de acesso, corredor ou passagem
muito movimentados.
Figura 6 – sinalização de entrada
acessível (adequada para pessoas
portadoras de deficiência

Uma boa sinalização é
particularmente importante para pessoas cegas ou
com deficiência visual, pessoas com dificuldades de
aprendizagem ou com problemas auditivos e pessoas
surdas, que poderão ter dificuldades em pedir orientações
e orientarem-se. Uma boa sinalização também pode ajudar
a minimizar a deslocação desnecessária de pessoas com
mobilidade reduzida.
A sinalização com as direcções também deve ser repetida a
intervalos regulares ao longo das vias de acesso de modo a
assegurar às pessoas que se estão a deslocar na direcção
certa, enquanto os sinais de acesso restrito e “entrada
proibida” devem ser facilmente identificáveis. Também
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devem estar claramente sinalizadas as informações
relativas ao parque de estacionamento, pontos de
informação, entradas designadas (nomeadamente lugares
gerais, zonas VIP e de hospitalidade), entradas acessíveis,
torniquetes, bilheteiras, lojas do clube, quiosques,
restaurantes, cafés, museus, primeiros socorros, vias de
circulação, elevadores, instalações sanitárias e vias de
evacuação.

Os sinais devem ter uma dimensão adequada, permitir
um contraste claro com o fundo (por exemplo, texto com
uma cor clara sobre um fundo escuro) e os materiais não
devem ser reflectores. Devem estar posicionados de uma

Figura 7 – Um exemplo de sinalização internacional
clara

forma lógica (onde se espera que estejam localizados) e
devem estar, sempre que possível, iluminados.
A sinalização deve ser de leitura fácil e deve incluir
informação chave, como indicadores da distância. Devem
ser evitadas frases e listas complexas. Palavras simples
e curtas que estejam claramente separadas entre si são
de mais fácil leitura; e frases curtas e simples são mais
fáceis de compreender e de memorizar. As frases ou
as mensagens de uma única palavra devem começar
com maiúscula e continuar em minúsculas. Não deve
haver mensagens com tudo a maiúsculas ou em itálico,
pois a sua leitura é mais difícil. O mesmo é aplicável às
abreviaturas, palavras demasiado juntas ou palavras
muito compridas. O texto deve ser numa fonte sans-serif
e sempre que possível acompanhado por um símbolo
reconhecido universalmente ou um pictograma. As fontes
normalmente utilizadas incluem a Helvetica, a Arial, a
Futura e a Avant Garde.
Sempre que possível os sinais de informação permanentes,
ou provisórios apenas para o dia do jogo ou evento, devem
ser acompanhados por sinais com texto táctil e Braille
de fácil acesso para utilizadores de cadeiras de roda e
pessoas com problemas de crescimento.
Os dirigentes e os responsáveis pelo projecto dos estádios
também devem ter em consideração a utilização de
superfícies tácteis, coloridas ou sonoras, pois não são
muito dispendiosas, requerem pouca manutenção e são
uma forma de orientação. Muitos clubes de futebol utilizam
as cores do próprio clube para decorarem o seu estádio e

tal pode ser feito para sinalizar pilares, portas, janelas e
interruptores, tornando-os mais visíveis.
Muitos estádios têm nos corredores interiores quiosques
de comida e bebidas e instalações sanitárias. É importante
que as colunas e os pilares de apoio internos não obstruam
a livre circulação nestas zonas. Podem ser utilizadas
bandas de cores contrastantes à volta dos pilares de
modo a garantir que não se confundem com o que está à
sua volta e que são claramente visíveis. Para além disso,
as ombreiras das portas devem ter uma cor contrastante
para que sejam facilmente visíveis na porta, enquanto o
contraste de cores e tons deve ser utilizado nas escadas
e nos degraus para chamar a atenção para a o piso dos
degraus. Muito embora frequentemente seja utilizado o
amarelo e o branco, não há uma regra em relação à cor que

deve ser utilizada nos pisos dos degraus. Uma vez mais,
as cores do clube podem ser uma boa solução, desde que
haja um contraste claro entre a cor destes degraus, o piso
dos degraus e as áreas envolventes. Deve ser colocado
um aviso de perigo no início e no fim de todas as escadas.
Os revestimentos do pavimento devem ter um acabamento
mate, como vinil mate, que não provoque reflexos das
janelas ou das luminárias. O acabamento dos pavimentos
também deve contrastar com as paredes de modo a que
as delimitações dos pavimentos sejam claramente visíveis.
Tal também pode ser alcançado pintando os rodapés com
cores contrastantes.
Informações de orientação tácteis, coloridas e através de
avisos sonoros são particularmente úteis para pessoas
cegas ou portadoras de deficiências visuais, assim como
para os espectadores visitantes que não falem a língua
local. Pode ser um importante meio de comunicação
criativo e atractivo para todos.

Figura 9 – Cor contrastante nos degraus

Caso esteja interessado em informação mais
pormenorizada, consulte os regulamentos e linhas de
orientação locais sobre construção e a bibliografia de boas
práticas que consta no fim deste documento. Caso seja
solicitado o CAFE poderá disponibilizar outros exemplos
de boas práticas.

Figura 8 – Uma superfície táctil de orientação que
indica um desnivelamento
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Pessoal e assistentes de
recintos desportivos
Os assistentes de recintos desportivos e o pessoal que
trabalha nos dias de jogo e quando há eventos devem ter
formação sobre como atender espectadores portadores
de deficiência e devem estar sensibilizados sobre como
garantir uma recepção inclusiva a todos os espectadores.
A continuidade garantida pela utilização de pessoal regular
e permanente nos dias de jogo em áreas específicas
para portadores de deficiência (tais como utilizadores de
cadeiras de rodas ou áreas de lugares espaçosos) é útil.
No entanto, é importante garantir-se que todo o pessoal
e voluntários têm formação, no que diz respeito ao
apoio de espectadores portadores de deficiência e estão
devidamente sensibilizados em relação às questões de
acessibilidade, pois poderá haver pessoas portadoras de
deficiência noutras zonas do estádio em dias de jogo ou
até mesmo em dias em que não há jogo.
Todo o pessoal deve estar sensibilizado para os
requisitos de acesso específicos das pessoas portadoras
de deficiência. Estes requisitos podem ser físicos,
sensoriais, intelectuais ou psicológicos e não são sempre
necessariamente óbvios. Por exemplo, um espectador
pode ter um problema de fala ou problemas de mobilidade,
o que poderá fazer com que pareça que está embriagado
quando não está. De igual modo, uma pessoa com
dificuldades de aprendizagem tais como autismo pode ter
uma rotina que é particularmente importante para o seu
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bem estar e o pessoal do estádio deve estar alertado e
sensibilizado para uma eventualidade deste tipo. Muitas
deficiências podem não ser patentes ou podem ser menos
óbvias e é importante que não nos precipitemos nas
conclusões que tiramos. Nem todas as pessoas portadoras
de deficiência usam cadeiras de rodas (consultar secções
A e M para mais informação).
Há um número cada vez maior de clubes de futebol e de
estádios que estão a adoptar uma abordagem proactiva

para garantir uma recepção inclusiva. Por exemplo, alguns
clubes disponibilizam pessoal e voluntários para os dias
de jogo e de eventos que têm formação em língua gestual
de modo a que possam comunicar com maior facilidade
com pessoas surdas ou com deficiências auditivas. As
organizações locais de pessoas portadoras de deficiência
poderão dar aconselhamento sobre estes serviços e
poderão auxiliar na formação de mais pessoal ou no
recrutamento de voluntários com esta formação.

G :8

Cães guia
Algumas pessoas portadoras de deficiência precisam de
se fazer acompanhar por um cão quando vão aos jogos
e a outros eventos. Cães guia devidamente treinados
são normalmente associados a pessoas cegas ou
portadoras de deficiências visuais, mas, cada vez mais,
há mais pessoas portadoras de deficiência que têm cães
guia, como por exemplo, cães guia para surdos e para
epilépticos que podem avisar a eminência de um ataque
de epilepsia. Os cães guia também são cada vez mais
utilizados para auxiliar as pessoas que têm limitações de
mobilidade, nomeadamente os utilizadores de cadeiras de
rodas.
Uma pessoa portadora de deficiência que tem um cão guia
ainda assim pode precisar de um acompanhante ou de um
assistente pessoal para poder assistir a um jogo ou para
lhe prestar cuidados essenciais. Por exemplo, um cão não
pode ajudar a ir buscar uma bebida, mas pode ser vital
para orientar a pessoa portadora de deficiência no estádio
ou ajudar a identificar avisos de saúde críticos.
Os cães guia não são animais de estimação. São animais
de trabalho e os seus donos dependem deles para
poderem ter independência e mobilidade. São animais
que têm um treino intensivo e específico, que é dado por
profissionais antes de se qualificarem para serem cães
guia e todos os proprietários de um cão guia, por outro
lado, também têm formação e recebem aconselhamento
para que possam manter os elevados padrões de trabalho
e obediência social que são esperados do seu cão.
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Os cães guia têm um treino especial para apoiarem o
seu dono portador de deficiência nas suas actividades
diárias, por isso estão habituados a estar em eventos
ao vivo e locais onde há muita gente, tais como estádios
em dias de jogo. Não perturbam o normal decorrer dos
acontecimentos no estádio e estão treinados para não
incomodarem as outras pessoas nem para se sentarem
nos lugares, etc. O pessoal e os outros espectadores
devem ser incentivados a não distrair um cão guia que
está a trabalhar e a perguntar previamente ao dono do
animal antes de estabelecer qualquer tipo de contacto
com o mesmo.
Os clubes e os estádios devem acolher os cães guias
e disponibilizar áreas onde seja possível dar-lhes água
assim como fazerem as suas necessidades (locais
normalmente designados como recintos onde os animais
podem fazer as suas necessidades). Também é importante
disponibilizar instalações adequadas nestas áreas para os
donos dos animais portadores de deficiência, inclusive
uma boa sinalização e lugares. Se este tipo de instalações
estiverem localizadas fora do estádio, o pessoal de apoio
poderá ter de orientar e dar indicações aos proprietários
dos animais para poderem chegar a estas áreas.
Estas zonas onde os animais podem fazer as suas
necessidades devem ser seguras, com um espaço mínimo
de 3m x 4m e uma vedação ou parede com, pelo menos,
1.2m de altura, Neste espaço, deve haver superfícies moles
(relva ou algo semelhante) e duras e uma ligeira inclinação
para ajudar na drenagem. A entrada para esta zona, onde
os animais podem fazer as suas necessidades, deve ser

acessível para utilizadores de cadeiras de rodas e a área
deve ter pelo menos 1,5 m para permitir ao utilizador da
cadeira de rodas dar a volta. Deve haver abastecimento
de água e uma mangueira, assim como um caixote para
colocar as fezes dos animais, pois esta zona deve ser
mantida limpa.
Um espectador que seja acompanhado por um cão guia
deve ter a hipótese de escolher entre zonas (de lugares
sentados com espaço adicional para o cão) e devem
existir instalações específicas que tenham em conta
as suas necessidades. O melhor sítio para um cão guia
é ao lado do seu dono, que possui as competências
necessárias assim como uma relação com o cão de modo
a garantir um elevado nível de controlo. A primeira fila de
uma zona de lugares sentados é onde há mais espaço e
se garante mais conforto aos cães guia, mas ainda assim
deve salientar-se que estes cães se adaptam facilmente e
tiram o maior proveito possível até mesmo de um espaço
limitado.
Os donos de cães guias que desejam assistir a jogos
de futebol são aconselhados a informar previamente
o clube ou o estádio, de modo a permitir ao pessoal a
identificação das melhores opções no que diz respeito ao
lugar para se sentarem. Os donos de cães guia também
são incentivados a considerar o horário em que chegam
e partem do estádio, nos dias de jogo, de modo a evitar
as multidões e os congestionamentos que se verificam,
frequentemente, durante os horários de ponta.

Acesso ao estádio
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H :1

Entradas e saídas
Nos edifícios públicos, a entrada mais acessível é
normalmente a entrada principal. No entanto, no caso
dos estádios de futebol, em que o controlo de multidões
e os factores de segurança exigem, normalmente, vários
torniquetes, etc, podem ser mais adequadas outras
entradas designadas para as pessoas portadoras de
deficiência. A solução ou adaptação de design mais prática
para um estádio já existente é uma porta acessível com
um assistente de recinto desportivo ou um elemento do
pessoal, garantindo o acesso adequado.
As entradas do estádio com torniquetes nem sempre são
adequadas para os utilizadores de cadeiras de rodas,
pessoas cegas ou com deficiências visuais ou pessoas
com cães guia. Os torniquetes com braços giratórios

Figura 10 – Uma entrada acessível
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normalmente não podem ser utilizados por pessoas em
cadeiras de rodas, por isso, sempre que possível deve ser
garantida uma porta acessível ou abertura nas imediações
(ver Figura 10). Isto é aplicável a todas as entradas para o
estádio, nomeadamente a entrada VIP e de hospitalidade.
As entradas para o pessoal também devem ser acessíveis
e adequadas para as pessoas portadoras de deficiência
que trabalham no estádio.

Quando existem várias entradas e saídas acessíveis
e não acessíveis, os pontos acessíveis das entradas e
saídas devem estar indicados com sinalização clara com
os símbolos de acesso internacionais. Esta sinalização
deve ser visível à distância.

H :2

Entradas designadas
Todas as entradas e átrios acessíveis designados
no estádio devem permitir às pessoas portadoras de
deficiência entrarem sozinhas e em segurança, devem
garantir o acesso a sombra e abrigo em caso de condições
atmosféricas adversas caso seja necessário aguardar e
um caminho desimpedido sem soleiras ou desníveis.
A soleira da entrada deve ser nivelada ou com uma rampa
de modo a evitar qualquer perigo de alguém tropeçar e os
tapetes de entrada devem estar embutidos ou nivelados
delimitados pelo pavimento ou pelo chão para evitar o
risco de alguém tropeçar, sobretudo todos aqueles que
têm limitações ao nível da mobilidade, que podem utilizar
auxiliares de marcha ou possam ter uma marcha instável.
É aconselhável que se evitem materiais naturais, tais
como tapetes de coco, pois tal pode provocar uma fricção
adicional e perigo de alguém tropeçar, sobretudo se for um
utilizador de cadeira de rodas ou uma pessoa portadora de
deficiência que consegue deslocar-se sozinha.
As portas exteriores devem ter uma largura efectiva
mínima de pelo menos 1000mm para os utilizadores
de cadeiras de rodas. Quando são utilizadas portas de
entrada duplas, pelo menos um lado da porta deve ter uma
abertura desimpedida de pelo menos 875mm.
Deve haver espaço adicional suficiente nas entradas e
nos átrios de modo a permitir que as pessoas portadoras
de deficiência e os respectivos acompanhantes possam
deslocar-se lado a lado e permitir que alguém passe
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vindo da direcção oposta ao utilizador da cadeira de
rodas ou um espectador com um cão guia (ver Figura 5).
Frequentemente, as pessoas portadoras de deficiência
não são capazes de se movimentar rapidamente de modo
a evitar um choque e, consequentemente, precisam de ver
quem é que se está a aproximar vindo da direcção oposta
da porta e também eles próprios poderem ser vistos.
Consequentemente, as portas devem ser de vidro ou ter
janelas que permitam uma boa visibilidade.
Os painéis e telas de vidro podem, no entanto, constituir
um perigo para pessoas com deficiências visuais, por
isso devem estar claramente assinalados com bandas de
contraste visíveis, sinalização colorida ou o logótipo do
clube em dois lugares distintos no painel ou tela de vidro,
a 850–1000mm e 1400–1500mm acima do nível do chão,
visíveis tanto com iluminação artificial assim como com luz
natural. De igual modo, as portas têm de ser claramente
visíveis e devem contrastar com as paredes circundantes
e as ombreiras das portas.
Algumas pessoas portadoras de deficiência têm
dificuldades em abrir as portas e em manusear os
puxadores das portas. Deve ser possível que a abertura
das portas seja feita apenas com uma mão, assim como o
manuseamento dos puxadores e das fechaduras. Sempre
que possível, os puxadores das portas e as fechaduras
devem ter um formato em L ou D ou ter um efeito alavanca.
Os puxadores circulares ou esféricos são particularmente
difíceis para pessoas com destreza manual limitada, artrite
ou com pouca força nas mãos.

Os puxadores das portas devem estar posicionados de
modo a poderem ser utilizados por todas as pessoas
independentemente da sua estatura, nomeadamente
por utilizadores de cadeiras de rodas, e devem estar
instalados puxadores em todas as entradas especialmente
concebidas para pessoas portadoras de deficiência. Os
puxadores horizontais devem ser utilizados para abrir as
portas de entrada e os puxadores verticais devem ser
evitados, pois podem prender-se nos joysticks e controlos
das cadeiras de rodas. Puxadores a todo o comprimento
da porta também devem ser evitados no lado oposto ao da
dobradiça das portas.
As portas devem ser fáceis de manusear com fechos de
porta adequados. Devem ser evitadas as portas pesadas
e a força de abertura máxima recomendada para as portas
manuais é 20–30N. Os fechos automáticos de portas que
utilizam sensores, para abrir e fechar a porta, devem ser
instalados sempre que possível. Quando é instalada uma
porta giratória num estádio já existente, também deve
existir uma porta automática de correr ou uma porta de
basculante automática com uma abertura mínima de 90°
e uma área mínima desimpedida de 1500mm de modo a
permitir que um utilizador de cadeira de rodas possa entrar
facilmente. Os projectistas devem evitar a utilização de
portas giratórias, de correr manuais e rectractéis duplas
em todos os estádios novos e devem adoptar soluções
mais acessíveis e inclusivas.

Deslocar-se no estádio
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H :3
Áreas de circulação
Os corredores devem ser pensados de modo a permitir uma
circulação fácil e sem obstáculos, para a entrada e saída do
estádio. Uma concepção cuidadosa pode garantir uma fácil
circulação sem dificuldades quando o estádio está lotado
nos dias de jogo.
Garantir um acesso inclusivo aos espectadores portadores
de deficiência, a todos os níveis, em bancadas ou num
estádio novo, renovado ou aumentado tem toda uma série
de implicações ao nível do desenho das rotas de circulação.
Os projectistas e os responsáveis dos estádios devem ter em
consideração, muito em particular, as pessoas portadoras
de deficiência quando estão a planear as vias de circulação
e passagens horizontais e verticais nos níveis superiores
das bancadas, pois têm de ser cuidadosamente planeados
e geridos de modo a garantir uma entrada e saída seguras
tanto para os espectadores portadores de deficiência assim
como para os outros espectadores em geral.
É importante que as vias de circulação minimizem a
distância para os espectadores portadores de deficiência
desde a entrada do estádio até aos seus lugares e dos seus
lugares até aos abrigos, elevadores de evacuação e outros
equipamentos tais como instalações sanitárias e áreas de
restauração.
Uma grande afluência de espectadores em dias de jogo pode
restringir e limitar a visibilidade das pessoas com problemas
de crescimento, dos utilizadores de cadeiras de rodas e
das crianças. Do mesmo modo, quando um utilizador de
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cadeira de rodas tenta virar-se ou inverter o sentido, num
espaço confinado ou lotado, pode provocar um grande
distúrbio. É necessária uma largura mínima de 1800mm
para que dois utilizadores de cadeiras de rodas possam
cruzar-se, partindo do princípio que conseguem ver-se um
ao outro a aproximarem-se e para que um dos utilizadores
de cadeiras de rodas possa dar uma volta de 180°. Para
que uma pessoa cega ou com deficiência visual que utiliza
uma bengala comprida possa orientar-se precisa de uma
largura mínima de 1200mm para poder utilizar a bengala.
Uma pessoa de canadianas também precisa de uma largura
mínima de 1200mm nas áreas de circulação e uma largura
de 1500mm para poder cruzar-se, sem dificuldades, com
um utilizador de cadeira de rodas.

Regra geral, devem ser tomadas precauções de modo a que
a segurança dos espectadores portadores de deficiência
assim como dos outros espectadores seja acautelada. No
entanto, as medidas de segurança não devem ser elaboradas
de modo a impor restrições indevidas aos espectadores
portadores de deficiência. Para mais informação, consultar,
os regulamentos e as normas locais em matéria de
construção, assim como as publicações sobre boas práticas
que constam numa lista no fim do documento.

Os corredores e passagens devem estar desobstruídos e
os extintores, radiadores, etc., não podem obstruir o espaço
desobstruído dos corredores. Desta forma evita-se que
não representem um perigo de acesso para os utilizadores
de cadeiras de rodas, pessoas portadoras de deficiência
sem problemas de mobilidade ou pessoas cegas ou com
deficiências visuais.

Circulação vertical

Os requisitos para as portas interiores são, regra geral,
semelhantes aos requisitos para as portas de entrada e
átrios. Para além das portas das instalações sanitárias
acessíveis, as portas não devem abrir para os corredores
ou passagens e devem ter todas janelas de acordo com as
especificações previstas para as portas de entrada.
Devem ser utilizados acabamentos ou materiais antiderrapantes no pavimento das zonas de circulação,
sobretudo nas zonas em que o pavimento pode ficar
molhado. Devem ser evitados materiais brilhantes e muito
polidos, pois podem dar a impressão que são escorregadios,
mesmo que não sejam e podem provocar reflexos que
podem confundir as pessoas com deficiências visuais.

H :4
É importante que todos os espectadores consigam ter acesso
às infra-estruturas e serviços existentes no estádio e a
existência de desníveis pode provocar problemas de acesso
a muitos espectadores, nomeadamente a todos aqueles que
têm problemas de mobilidade, inclusive pessoas que tenham
problemas cardíacos e problemas respiratórios, pessoas
cegas ou com deficiências visuais e utilizadores de cadeiras
de rodas.
É possível encontrar soluções criativas e de baixo custo
até mesmo para estádios já existentes para que sejam
mais acessíveis e inclusivos e que possam garantir que os
espectadores portadores de deficiência têm a possibilidade
de escolherem onde se querem sentar tal como todos os
outros espectadores. Existem várias soluções inteligentes
que foram adoptadas em vários estádios na Europa. Entre
em contacto com o CAFE caso esteja interessado em mais
informações.

Elevadores normais
Um elevador convencional é o meio mais adequado para a
circulação vertical, permitindo aos espectadores portadores
de deficiência deslocarem-se rapidamente e de forma
confortável. Sempre que possível, os elevadores devem estar
localizados próximos de outros meios de circulação vertical,
tais como escadas e rampas.
O número de elevadores disponibilizados e a respectiva
lotação deve ser calculada tendo em conta a estimativa do
número de espectadores portadores de deficiência e não
portadores de deficiência que os utilizem em dias de jogo, de
modo a garantir que não há atrasos indevidos para entrar e
sair do estádio e das respectivas instalações.
A zona adjacente a qualquer elevador e a área interna do
elevador devem estar bem iluminadas e devem ser concebidas
de modo a evitar o efeito de encadeamento de modo a auxiliar
as pessoas com deficiências visuais, enquanto as portas
devem ser claramente diferentes, em termos visuais, das
áreas envolventes. Deve ser utilizada uma sinalização clara
de modo a indicar o número do andar em cada área adjacente
ao elevador e na parede do lado oposto às portas do elevador.
A sinalização a indicar onde é que se encontra o elevador que
está prestes a chegar deve estar bem visível de modo a que
as pessoas que estão à espera do elevador possam saber
com a devida antecedência.
O botão para chamar o elevador deve estar 900–1000mm
acima do chão e a uma distância de pelo menos 400mm
de qualquer parede adjacente de modo a que esteja ao
fácil alcance dos utilizadores de cadeiras de rodas. Todas
as entradas para os elevadores e acesso aos comandos do
elevador devem estar desimpedidos, ou seja, sem qualquer
tipo de mobiliário ou outros obstáculos.
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Os utilizadores de cadeiras de rodas precisam de tempo e
espaço suficientes para entrarem no elevador, por isso as
portas do elevador devem permanecer abertas durante pelo
menos cinco segundos. Deve haver uma área desimpedida
de pelo menos 1500mm em frente à porta do elevador de
modo a permitir aos utilizadores de cadeiras de rodas
entrarem e fazerem as manobras de forma conveniente. As
dimensões mínimas do elevador no seu interior, são 1100mm
de largura x 1400mm de profundidade, espaço suficiente
para um utilizador de cadeira de rodas e acompanhante, mas
este também deve ter espaço suficiente para um utilizador de
cadeira de rodas poder virar sem dificuldades. Um elevador
com uma área de 2000mm x 1400mm, permite a respectiva
utilização por um utilizador de cadeira de rodas juntamente
com outras pessoas e garante espaço suficiente para um
utilizador de cadeira de rodas juntamente com outras pessoas
que utilizem auxiliares de marcha para fazerem uma volta de
180º. A entrada para o elevador deve ter uma abertura com
uma largura de pelo menos 900–1200mm.

Quando o elevador tem apenas uma entrada ou tem uma
dimensão interior mínima, deve ser instalado um espelho no
interior do mesmo, na parede oposta à porta do elevador de
modo a permitir aos utilizadores de cadeiras de rodas fazerem
a inversão com maior segurança. Desta forma o utilizador de
cadeira de rodas consegue ver se há alguém atrás dele e
também consegue ver o número do piso. O espelho não deve
estar abaixo de 900mm do pavimento do elevador de modo a
evitar confundir as pessoas cegas ou com deficiências visuais
dificultando a sua orientação relativamente à posição do chão
e das paredes dentro do elevador. Consultar a secção G:6
para mais informações sobre como garantir um contraste
claro entre a cor do pavimento e das paredes.
O painel de comandos no elevador deve estar convenientemente
localizado, preferencialmente a uma altura 900–1100mm acima
do chão e a pelo menos 400mm de distância de qualquer parede
adjacente. Devem existir painéis de comando em ambos os lados
da cabina do elevador nos elevadores grandes ou com mais do
que uma entrada e saída.
Os botões de chamada do elevador devem ter símbolos em relevo
(salientes) de modo a permitir uma leitura táctil. Os botões de
chamada também devem ter um contraste visual com a superfície
de metal por detrás e a placa de metal com a parede em que é
montada. De modo a garantir um auxílio adicional para pessoas
cegas ou com deficiência visual, devem existir avisos sonoros a
avisar que o elevador está a chegar e se está a subir ou a descer.

Figura 11 – Um painel de comandos do elevador
com símbolos tácteis e em Braille

As dimensões da cabina do elevador, a posição e altura do painel
de comandos, largura da abertura de portas e área adjacente
desimpedida devem estar em conformidade com a legislação
e os regulamentoslocais de construção. Também é importante
salientar que o desenho de um elevador de passageiros poderá
determinar se pode ser utilizado ou não em caso de evacuação
de emergência.
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Elevadores de plataforma verticais e
elevadores de escadas
Deve ser disponibilizado um elevador de passageiros
convencional como meio de acesso para todos os utilizadores
a todos os níveis num estádio novo, incluindo aos níveis abaixo
do solo. No entanto, em determinados estádios já existentes
compreende-se que nem sempre seja possível instalar um
elevador convencional que seja adequado para ser utilizado por
utilizadores de cadeiras de rodas e todos aqueles que tenham
mobilidade limitada. Nestes casos, devem ser disponibilizados
elevadores de plataforma verticais de modo a garantir o acesso
a todas as áreas chave do estádio, nomeadamente às áreas de
visualização para utilizadores de cadeiras de rodas, instalações
sanitárias acessíveis, áreas de restauração, zonas VIP e de
hospitalidade e aos camarotes para a direcção e executivos.

Elevadores de plataforma fechados

Figura 12 – Um elevador não fechado externo no Pride Park,
Derby County FC, Inglaterra

alcançar e utilizar os comandos e o alarme.

Existem dois tipos de elevadores de plataforma verticais:
elevadores de plataforma abertos que são utilizados sobretudo
para fazer a transferência de utilizadores de cadeiras de rodas
(nas suas cadeiras de rodas) e de pessoas portadoras de
deficiência com mobilidade numa plataforma com guardas de
um nível para outro e elevadores de plataforma fechados que
podem servir vários níveis ou pisos. Os elevadores de escada
também podem ser considerados em determinadas áreas onde
não seja possível instalar um elevador vertical, permitindo aos
utilizadores de cadeiras de rodas deslocarem-se, subindo e
descendo escadas na sua cadeira de rodas e potencialmente
oferecem uma boa solução em áreas menos movimentadas tais
como as salas VIP e as zonas para os meios de comunicação.

Os elevadores de plataforma e os elevadores de escadas
são concebidos para funcionarem lentamente e é importante
garantir que os espectadores portadores de deficiência não
são indevidamente atrasados quando tentam chegar aos seus
lugares e serviços. Estes elevadores podem ser operados
remotamente por um operador de elevador que utiliza um
painel de controlo remoto portátil ou pela pessoa portadora de
deficiência utilizando um controlo de pressão contínua ou através
de botões. Ambos os mecanismos devem ser disponibilizados
de modo a que possam ser utilizados por uma pessoa portadora
de deficiência que não possa utilizar os controlos. Um elevador
de plataforma ou elevador de escadas que esteja equipado com
um banco rebatível para pessoas portadoras de deficiência sem
problemas de mobilidade também é recomendado (consultar
Figura 12).

Os elevadores de plataforma verticais e elevadores de escadas
devem ser disponibilizados com instruções claras e de fácil
acesso e um alarme de emergência caso os utilizadores
tenham dificuldades. Todos os utilizadores, nomeadamente,
os utilizadores de cadeiras de rodas, devem ser capazes de

Os elevadores de plataforma e elevadores de escadas podem
ser concebidos para serem utilizados em espaços interiores ou
exteriores e deve tentar obter-se orientação do fabricante no
sentido de se saber se o elevador que se pretende instalar é
adequado para o local pretendido.
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Um elevador de plataforma fechado (para ser utilizado por
um utilizador de cadeira de rodas sem acompanhante)
deve ter pelo menos 900mm de largura x 1400mm de
profundidade. Quando também existem condições para
um acompanhante ou quando existem duas portas
localizadas a 90° relativamente uma à outra, a plataforma
deve ter pelo menos 1100mm de largura x 1400mm de
profundidade para dar espaço para virar a cadeira de
rodas. No entanto, sempre que possível deve ser instalado
um elevador de plataforma em que não seja necessário ao
utilizador de cadeira de rodas virá-la para sair.

Figura 13 – Elevadores de plataforma fechados

As portas da plataforma devem ter pelo menos 800mm de
largura no caso dos elevadores com 900mm de largura,
e pelo menos 900mm no caso dos elevadores com
1100mm de largura ou dimensões superiores e quando a
abertura das portas é de 90º. As portas também devem
apresentar um contraste visual em relação ao pavimento
e às paredes e em relação a todas as superfícies de vidro,
que devem ser claramente identificáveis pelos utilizadores
com deficiências visuais (consultar secção G:6 para mais
informação sobre este assunto).

Elevadores de plataforma abertos
Os elevadores de plataforma abertos podem ser utilizados
para transferir pessoas entre níveis com uma distância
máxima de 2m. Devem ser instaladas protecções da
plataforma adicionais caso seja percorrida uma distância
maior. As dimensões mínimas de um elevador de
plataforma aberta devem ser suficientemente grandes de
modo a permitir um acesso fácil e circulação.
Elevadores de escada
Os elevadores de escada não devem ser instalados em
estádios novos ou quando é possível instalar um elevador
de passageiros ou elevador de plataforma convencional.
No entanto, podem ser uma boa solução em estádios já
existentes.
Os elevadores de escadas devem ser instalados com um
alarme e devem estar localizados de modo a poderem ser
vistos por um elemento do pessoal caso os seus utilizadores
tenham dificuldades. Os controlos devem ser concebidos
para evitar qualquer uso indevido. Quando só existirem
umas escadas disponíveis para uma determinada área,
a área mínima desimpedida de largura das escadas para
uma saída de emergência deve ser mantida entre o carril
do elevador de escada e o corrimão no lado oposto. Caso
existam duas ou mais escadas disponíveis, o elevador de
escada deve ser instalado nas escadas que não tenham
sido previstas como principal meio de evacuação em caso
de emergência.

É importante que as autoridades locais responsáveis pela
fiscalização da construção, segurança e incêndios sejam
consultadas sempre que um elevador de escada ou de
plataforma é instalado de modo a garantir que não entra
em conflito ou compromete as vias de evacuação e os
regulamentos (consultar secção L:2).

Rampas e escadas
Sempre que possível deve optar-se por uma abordagem
de design inclusiva que evite pequenos desníveis quando
se está a construir ou a renovar estádios ou bancadas.
Caso tal não seja possível poderá ser necessário proceder
à instalação de escadas e de meios alternativos de acesso,
tais como rampas para cadeiras de rodas.
Para que uma via ou corredor sejam considerados
acessíveis, a inclinação ou declive não devem ser
superiores a 1:20 ou 5%. Quando a inclinação ou declive
forem superiores, poderá ser necessária uma rampa para
garantir um acesso inclusivo. Quando uma mudança de
nível numa via de circulação for superior a 300mm,devem
existir degraus para além de uma rampa.
Quando existem desníveis significativos, as rampas
poderão não ser a melhor solução, porque, regra geral,
ocupam muito espaço devido à reduzida inclinação e áreas
adjacentes que são necessárias para que sejam adequadas
para utilizadores de cadeiras de rodas. As rampas devem
ser sempre o último recurso, mas as características de um
estádio já existente ou um mau projecto podem fazer com
que sejam uma solução inevitável.

Quando na posição estacionado, um elevador de escada
não deve reduzir o espaço desimpedido mínimo da largura
das escadas ou da via de evacuação ou constituir um
perigo potencial para pessoas cegas ou com deficiências
visuais que utilizem as escadas ou plataformas adjacentes.
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empurrar uma cadeira de rodas quando a
inclinação é superior. Quando uma rampa
apresenta uma inclinação de 1:20 com um
comprimento superior a 9m, deve haver
uma área adjacente onde os utilizadores
de cadeiras de rodas possam descansar
enquanto percorrem a rampa. Estas áreas
adjacentes ou áreas de repouso devem ter
pelo menos 1500mm de profundidade e
deve haver um contraste visual em relação
à rampa tendo em conta os utilizadores com
deficiências visuais.

Figura 14 – Uma rampa com largura, inclinação e
desnível mínimos

Rampas
As rampas podem ser permanentes, semipermanentes ou
rampas portáteis para se garantir o acesso aos utilizadores
de cadeiras de rodas. Devem ter superfícies firmes e não
escorregadias e é essencial uma boa iluminação de todas
as áreas.
A inclinação ou declive de qualquer rampa não deve
ser superior a 1:20 ou 5%, pois é extremamente difícil
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Idealmente, uma rampa deve ter 1800mm
de largura de modo a permitir que dois
utilizadores de cadeiras de rodas consigam
cruzar-se. No entanto, numa rampa mais
curta (com menos de 10m de comprimento),
uma largura desimpedida de 1500mm é
aceitável, permitindo a um espectador sem
dificuldades de mobilidade cruzar-se com os
utilizadores de cadeiras de rodas. Deve existir uma área
adjacente ou uma área desimpedida no fim e no início da
rampa com uma área desimpedida de 1500mm, sem que
haja qualquer tipo de porta a abrir ou fechar para esta área.
Desta forma garante-se que os utilizadores de cadeiras de
rodas não têm de tentar abrir portas quando se encontram
numa zona inclinada.
As rampas também devem ter apoios de pelo menos
100mm nos lados abertos, de modo a evitar a queda
das cadeiras de rodas. As rampas com uma inclinação

de pelo menos 1:20 não precisam de ter corrimão, no
entanto, quando estes são necessários devem estar em
conformidade com os regulamentos locais de construção.
Os utilizadores de cadeiras de rodas normalmente não
precisam de utilizar um corrimão para percorrerem uma
rampa. No entanto, se o piso estiver escorregadio em
rampas compridas e/ou muito inclinadas, os corrimãos
podem ajudar o utilizador a equilibrar-se.
Quando são instaladas rampas, também devem ser
disponibilizadas escadas perto das rampas para as
pessoas que têm dificuldades em subir ou descer rampas.

Escadas
Muito embora as escadas não sejam normalmente
consideradas como fazendo parte de um trajecto acessível,
o design inclusivo permite às pessoas de baixa estatura,
aos idosos, às crianças assim como a outras pessoas uma
utilização segura e eficiente, contribuindo desta forma para
um estádio em que é garantida a acessibilidade.
Um grande número de pessoas, nomeadamente pessoas
cegas e com deficiências visuais, pessoas de baixa estatura
e pessoas com mobilidade reduzida, regra geral, têm
dificuldades na utilização de escadas ou de degraus mal
concebidos. Mesmo quando existem alternativas, tais como
rampas ou elevadores, é importante que todas as escadas
estejam bem concebidas.
As escadas devem incluir características que ajudam as
pessoas cegas ou com deficiências visuais, permitindo-lhes

uma utilização segura e sem o auxílio de terceiros. Para
além disso, o desenho das escadas deve ter em conta as
necessidades das pessoas portadoras de deficiências sem
problemas de mobilidade. As rampas podem ser uma boa
solução para os utilizadores de cadeiras de rodas, mas
outros haverá que poderão ter dificuldades em utilizá-las, por
exemplo, se não conseguirem flectir facilmente os joelhos ou
os tornozelos. Por isso, mesmo quando são disponibilizadas
rampas, os degraus também são necessários para se garantir
um acesso adequado e inclusivo.
Os degraus das escadas devem ter espelhos e profundidades
uniformes. A altura dos espelhos dos degraus não deve ser
superior a 180mm e não deve ser inferior a 125mm. Cada
degrau não deve ter uma profundidade inferior a 280mm
e superior a 350mm, medida de espelho a espelho. Desta
forma garante-se espaço suficiente para que uma pessoa
portadora de deficiência sem problemas de mobilidade possa

descansar e que as pessoas cegas ou com deficiências
visuais tenham espaço suficiente para colocarem os pés.
Escadas com espelhos fechados são essenciais, pois se
forem abertos pode haver o perigo de alguém tropeçar ou
prender uma bengala, no caso das pessoas cegas ou com
deficiências visuais.
Cada piso do degrau deve ter um material contrastante
permanente ao longo de toda a largura da escada,
contrastando tanto com o piso do degrau assim como com o
espelho do degrau de modo a garantir que as pessoas cegas
ou com deficiências visuais têm noção das dimensões da
escada e possam identificar cada piso de degrau individual.
As escadas devem ter entre 2 e 20 espelhos em cada lanço de
escadas. As escadas com mais de 20 espelhos devem ter uma
área adjacente, de 1200mm a meio das escadas de modo a
permitir que o utilizador possa descansar, sobretudo aqueles
que estão a subir as escadas. Também deve haver uma área
adjacente desimpedida no início e no fim das escadas pelo
menos com a mesma profundidade das escadas.
Deve haver um aviso detectável e uniforme que indique que
se chegou ao fim em cada lanço das escadas. Este aviso
deve ser colocado ao longo de toda a largura das escadas até
uma profundidade de 600mm, começando no piso do degrau
antes do cimo das escadas. Este aviso também deve estar
numa cor contrastante por oposição ao pavimento envolvente
e deve ser táctil de modo a que seja facilmente detectado por
uma bengala ou quando percorrido.

Figura 15 – Uma escada com degraus uniformes,
dois corrimãos e com o piso dos degraus em
cores contrastantes
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Quando existem dois ou mais degraus, deve existir um corrimão
em ambos os lados, com a seguinte altura: 865–900mm.

Figura 16 – Pavimento táctil (aviso detectável)
com uma barreira no cimo das escadas

Os corrimãos devem ser sempre colocados em ambos os
lados e devem continuar nas áreas adjacentes de modo
a ajudarem as pessoas portadoras de deficiência sem
problemas de mobilidade a equilibrarem-se e de modo a
permitir que as pessoas cegas ou com deficiências visuais
possam subir e descer as escadas em segurança.
Os corrimãos devem ter um perfil circular, com um diâmetro
de 32–45mm ou um perfil oval com 50mm de largura e 38mm
de profundidade. Devem continuar 300mm para além do topo
e do início das rampas e degraus e terminar na parede ou no
chão em ambos os lados de modo a evitar que a roupa fique
presa nos corrimãos. Deve haver uma área desimpedida de
60–75mm entre a parede e o corrimão. Os corrimãos também
devem ser coloridos, contrastando com o que está ao seu
redor de modo a garantir a segurança das pessoas com
deficiências visuais.
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I :1

Disposição inclusiva
dos lugares
Considera-se actualmente boa prática e um princípio básico
de design inclusivo que as pessoas portadoras de deficiência
tenham acesso a todos os andares de um edifício novo não
residencial. No futebol, tal significa que os espectadores
portadores de deficiência devem ter acesso a áreas de
visualização inclusivas em todas as categorias de bilhetes e
devem ter acesso às instalações em todo estádio. Quando o
acesso total é limitado, por exemplo, devido a barreiras físicas
para utilizadores de cadeiras de rodas, deve ser garantido o
acesso a áreas alternativas em todo o estádio e não apenas
junto ao campo. Os espectadores portadores de deficiência não
devem ter acesso limitado apenas a lugares designados para
portadores de deficiência, deve ser-lhes dada a oportunidade
de se sentarem em lugares junto aos adeptos da sua equipa.
Nem todos os espectadores portadores de deficiência precisam
de lugares espaçosos assim como nem todos os utilizadores
de cadeiras de rodas precisam de áreas de visualização. Por
isso, é importante garantir a disponibilidade de um número
adequado de lugares de acesso fácil em todo o estádio, tendo
em conta o número global de pessoas portadoras de deficiência
e uma procura cada vez maior de infra-estruturas acessíveis e
inclusivas. Tal deve incluir lugares acessíveis adicionais nas
zonas VIP e de hospitalidade, de modo a garantir igualdade de
acesso para todos.
Os novos estádios devem ser concebidos de modo a garantir a
inclusão e igualdade desde o início, garantindo a possibilidade
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de escolha dos lugares aos espectadores portadores de
deficiência e às suas famílias e amigos. Muito embora seja
comummente aceite que é um maior desafio adaptar um
estádio já existente de modo a garantir esta possibilidade de
escolha, é certamente possível com um bom planeamento e
soluções de design inteligentes. Uma estratégia de acesso
ou plano de negócios devem garantir um calendário claro
das benfeitorias que devem ser implementadas durante
um período de tempo razoável e com o empenho de cada
parte interessada de modo a alcançar um acesso em pé de
igualdade e inclusivo para todos (consultar secção B para
mais informação sobre as principais partes interessadas).
Devem ser garantidos padrões de visualização adequados em
todas as áreas de visualização, de modo a que os lugares sejam
seguros e cumpram o objectivo pretendido. Os espectadores
sentados devem ter uma visibilidade desimpedida e sem
obstáculos de todo o jogo ou evento, podendo ficar sentados e
sem terem de se esticar ou fazer qualquer tipo de esforço para
ver: garantindo-se também que não obstruem a visibilidade
dos outros espectadores, sobretudo pessoas com problemas
de crescimento, crianças e pessoas portadoras de deficiência.
É inaceitável considerar-se a hipótese de utilizar os lugares
com visibilidade obstruída como sendo adequados para
espectadores cegos ou com deficiências visuais. Conforme
previamente explicado, é um equívoco comum pensar-se que
estas pessoas não têm qualquer visão: na realidade somente
18% das pessoas não têm visão. Alguns espectadores cegos
ou com deficiências visuais preferem sentar-se ao nível do
terreno de jogo para poderem aproveitar ao máximo a sua
visão limitada (por vezes utilizando um monóculo ou outro
dispositivo de auxílio visual) e / ou para poderem ouvir a bola
e tudo o que se passa dentro do campo para conseguirem
acompanhar melhor o jogo. No entanto, é importante que
também lhes seja dada a hipótese de escolherem as áreas de
visualização em todo o estádio.

Por vezes, também se pensa, erradamente, que os
espectadores cegos ou com deficiências visuais precisam
de ficar sentados uns ao pé dos outros. Tal não deve ser
normalmente imposto, pois assim ficam sem hipótese de
escolha e não se promove a inclusão. Pela mesma razão, a
disponibilização de áudio descrição e auscultadores de rádio
não deve estar restringida apenas a determinadas áreas,
sobretudo porque os transmissores portáteis e os auscultadores
nos dias de hoje estão amplamente disponíveis (consultar
secção J:3 caso esteja interessado em mais informação sobre
estes serviços).
Todos os lugares do estádio devem apresentar um contraste
visual com as superfícies envolventes de modo a auxiliar os
espectadores com deficiências visuais. Para além disso, todos
os lugares devem garantir uma visibilidade desimpedida dos
placards e dos ecrãs de vídeo onde aparece informação sobre
o jogo e a segurança no estádio. No entanto, quando tal não
é possível, os lugares com vista directa sobre os placards ou
sobre os ecrãs de vídeo devem ser identificados, como lugares
com estas características. Estes lugares podem ser muito úteis
para pessoas surdas ou com dificuldades auditivas que podem
não ser capazes de ouvir a informação através dos sistemas
de comunicação. No entanto, tal como os espectadores cegos
e com deficiências visuais os espectadores surdos e com
deficiências auditivas não devem ser normalmente sentados
juntos. Excepto se tiverem necessidades de acesso adicionais
ou específicas, devem poder sentar-se em todo o estádio.
Existem vários documentos de boas práticas que sugerem
definições de design inclusivo, no que diz respeito ao número
mínimo de lugares espaçosos disponibilizados. Neste relatório
técnico: An Inclusive Approach to the Olympic & Paralympic
Games, o Comité Paraolímpico Internacional recomenda
aos estádios anfitriões dos Jogos Olímpicos que pelo menos
0,75% da lotação total deve ser reservada para utilizadores

de cadeiras de rodas e outros 0,75% devem ser lugares
espaçosos. Estes números estão de acordo com o número de
utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas com problemas de
mobilidade na Europa.
No entanto, tendo em vista os objectivos subjacentes a este
documento, os autores utilizaram os números relativos aos
lugares para pessoas portadoras de deficiência recomendados
pelo relatório técnico CEN/TR 15913 (Spectator facilities –
Layout criteria for viewing area for spectators with special
needs), recentemente ratificado por todos os países membro
da UE e publicado pelo Comité Europeu de Normalização
(CEN).
O CEN/TR 15913 faz recomendações mínimas, mas, conforme
previamente explicado, quando se opta por uma abordagem
inclusiva para o design de um estádio é importante não nos
restringirmos às normas mínimas de modo a ir ao encontro
das necessidades de um número cada vez maior de pessoas
portadoras de deficiência que estão interessadas em assistir
a jogos de futebol e outros eventos. Também é importante
que os novos estádios perdurem no futuro. Espera-se que
os estádios sejam cada vez mais representativos de uma
comunidade europeia alargada, assim o número de pessoas
portadoras de deficiência que querem assistir aos jogos, com
as suas famílias e amigos, aumentará certamente. Por isso,
as pessoas portadoras de deficiência devem ser valorizadas
enquanto clientes, uma boa acessibilidade não deve ser
vista apenas como uma questão moral, mas também com
um valor comercial. Por isso, há um número cada vez maior
de projectistas com uma abordagem progressiva incluindo
soluções de lugares flexíveis.

I :2

Lugares espaçosos e de
acesso fácil
Todos os estádios devem garantir lugares espaçosos e de
acesso fácil para espectadores que possam precisar de
mais espaço. Nestes lugares deve existir mais espaço para
as pernas e também deverá haver apoios de braços, muito
embora devam ser amovíveis. Os lugares espaçosos também
devem ter encostos, tal como todos os assentos nos estádios
onde decorrem jogos da UEFA. Bancos e cadeiras com cintos
são proibidos.
As pessoas com problemas de mobilidade poderão ter
dificuldades em flectir os joelhos ou poderão precisar de
mais espaço para aceder ao seu lugar utilizando auxiliares de
marcha ou canadianas, razão pela qual precisam de espaço
adicional para as pernas. Poderá ser-lhes difícil pôr-se de
pé ou ficar de pé durante muito tempo ou mudar de posição
facilmente. Por isso, os lugares espaçosos devem garantir
uma boa visibilidade quando sentado, que não deve ser
obstruída por outro espectador de pé à frente ou no lugar ao
lado. Um espectador portador de deficiência acompanhado
por um cão guia também pode precisar de espaço adicional

Os lugares espaçosos devem ser disponibilizados em
áreas de acesso fácil, tal como no fim de uma fila, onde os
degraus são menores para acomodar os espectadores com
problemas de mobilidade. Os espectadores que precisam de
lugares espaçosos devem poder sentar-se com os adeptos
da sua equipa em várias áreas de visualização e categorias
de bilhetes, nomeadamente bilhetes de hospitalidade, VIP e
camarotes. Estes lugares devem estar localizados perto das
instalações sanitárias e de outras infra-estruturas.
Na Tabela 1 são apresentados os requisitos para lugares
espaçosos de acordo com as recomendações da Comissão
Europeia. Trata-se de requisitos mínimos, mas baseados na
experiência e nas boas práticas no que diz respeito à afluência
de pessoas portadoras de deficiência para assistirem a
um jogo ou a outro evento que decorra no estádio. Devem
sempre ser garantidos lugares adicionais espaçosos nas
zonas VIP e de hospitalidade (não incluídos na quota para
áreas de lugares sentados gerais).
Todos os novos estádios devem cumprir estes requisitos
mínimos desde o início. Quanto aos estádios já existentes,
deve ser solicitada uma auditoria de acessibilidade e deve ser
preparada uma estratégia de acesso ou plano de actividades
de modo a que as benfeitorias necessárias possam ser

Tabela 1 – Número mínimo de lugares espaçosos (CEN/TR 15913)

Lotação de lugares sentados na
bancada ou no estádio

Inferior 10000
10000–20000
20000–40000
40000 ou mais
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para que o cão possa ficar deitado à frente ou debaixo do
lugar. Também lhes deve ser dada a hipótese de terem um
lugar espaçoso.

Nº de lugares espaçosos

Mínimo de 6 ou 1 por cada 100 lugares
(conforme o valor maior)
100 + 5 por 1000 lugares acima de 10000
150 + 3 por 1000 lugares acima de 20000
210 + 2 por 1000 lugares acima de 40000
Áreas de visualização

Áreas de visualização
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realizadas e estas normas cumpridas num prazo razoável
(consultar secção E).
A disponibilização de lugares espaçosos também pode ajudar
a diminuir a procura de espaços para utilizadores de cadeiras
de rodas caso estes espaços estejam localizados próximo
de áreas para guardar cadeiras de rodas e scooters de
mobilidade. Alguns espectadores portadores de deficiência
poderão desejar deslocar-se até ao estádio de cadeira de
rodas ou de scooter, porque não se podem deslocar durante
longos trajectos, mas podem preferir mudar-se para lugares
espaçosos durante o jogo. A armazenagem segura das
cadeiras de rodas e das scooters também permitirá garantir
que os corredores e outras áreas de circulação não estão
obstruídas ou impedidas durante o jogo. Os lugares espaçosos
podem, de facto, ser necessários para toda uma série de
espectadores, tais como aqueles que estão temporariamente
incapacitados, idosos, grávidas, crianças, etc.
Devem existir instalações sanitárias a menos de 40m de
qualquer lugar espaçoso, devem ser garantidas instalações
sanitárias acessíveis por cada 15 lugares para espectadores
portadores de deficiência.
Para além disso, é importante que os familiares e amigos
possam sentar-se ao lado dos espectadores portadores de
deficiência que precisam de lugares espaçosos e o pessoal
que trabalha na bilheteira deve estar devidamente preparado
para disponibilizar informações sobre todas as áreas com
lugares espaçosos no estádio.

Espaços destinados a
utilizadores de cadeiras de
rodas
Deve ser garantida uma variedade de espaços destinados
a utilizadores de cadeiras de rodas de modo a que estes
utilizadores tenham uma hipótese de escolha semelhante
de lugares e de categorias de bilhetes tal como os outros
espectadores e não fiquem isolados da parte principal das
bancadas ou do estádio. A localização e projecto das áreas
de visualização destinadas a utilizadores de cadeiras de
rodas também têm de ser flexíveis e ter capacidade de
resposta para uma maior procura no futuro.
Não é aceitável que se agrupem todos os utilizadores
de cadeiras de rodas numa área ou que lhes sejam
disponibilizados espaços somente nos sectores dos
adeptos da casa. Os espectadores portadores de
deficiência não são diferentes dos outros espectadores,
pois desejam ter hipótese de escolha no que diz respeito
às áreas de visualização e devem poder ficar junto dos
adeptos da sua equipa. De igual modo, os utilizadores
de cadeiras de rodas devem poder ficar em lugares
junto ou perto da sua família e amigos, para além do seu
acompanhante ou assistente pessoal que pode ter de os
ajudar no acesso ao estádio, instalações ou serviços.
Os acompanhantes e assistentes pessoais devem ficar
sempre sentados em lugares ao pé do utilizador de cadeira
de rodas. Trata-se de algo importante por variadíssimas
razões, sobretudo porque poderá ser difícil chamar a
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Figura 17 – Lugares flexíveis no Stadium:Mk, Milton Keynes
Dons FC, Inglaterra

atenção do acompanhante num estádio onde há muito
barulho e o espectador portador de deficiência poderá não
conseguir virar-se para o seu acompanhante que esteja
sentado à sua frente ou atrás de si. Muitos utilizadores de
cadeiras de rodas têm limitações ao nível dos movimentos
quando estão nas suas cadeiras de rodas e alguns
poderão não conseguir fazer movimentos ou poderão
ter dificuldades em comunicar. Uma selecção de lugares
à esquerda e direita para o acompanhante deve ser
disponibilizada junto aos espaços destinados a utilizadores
de cadeiras de rodas. Os lugares flexíveis ou amovíveis
também permitem que amigos ou familiares possam ficar
em lugares próximos. Os lugares flexíveis podem ser
facilmente retirados de modo a permitir que dois ou mais
utilizadores de cadeiras de rodas possam ficar próximos

uns dos outros ou de modo a permitir que os familiares
ou amigos que não são portadores de deficiência possam
sentar-se na mesma fila que o utilizador de cadeira de
rodas (consultar Figura 17).
Os espaços destinados a utilizadores de cadeiras de rodas
também devem ter espaço suficiente para serem utilizados
por scooters de mobilidade (desde que não obstruam
a visão e a movimentação dos outros espectadores).
Normalmente são maiores e menos fáceis de manobrar
do que as cadeiras de rodas manuais e eléctricas. De
qualquer modo, um espectador portador de deficiência
que utiliza uma cadeira de rodas deve ser capaz de a
manobrar com facilidade para um espaço que lhe garanta
uma visão desimpedida do campo e do estádio. Também
podem estar acompanhados por um cão guia, deste modo
deve ser garantido espaço adicional para que o cão se
possa deitar ao pé do dono.

Muito embora um espaço individual para um utilizador
de cadeira de rodas possa ser garantido por uma área
desimpedida de pelo menos 900mm de largura e 1400mm
de profundidade, recomenda-se que cada espaço tenha
pelo menos 1400mm de modo a garantir o espaço para
que um acompanhante ou assistente pessoal se possa
sentar ao lado do utilizador de cadeira de rodas num lugar
fixo ou amovível.
Quando existirem filas ou plataformas para vários
utilizadores de cadeiras de rodas, deve ser garantida uma
zona de circulação com pelo menos 1200mm na parte de
trás dos espaços previstos para os utilizadores de cadeiras
de rodas de modo a que dois utilizadores de cadeiras de
rodas consigam fazer as manobras para se colocarem
no seu lugar, virar-se e cruzar-se com outro utilizador de
cadeira de rodas.
Devem existir instalações sanitárias para deficientes a
menos de 40m de qualquer espaço destinado a utilizadores
de cadeiras de rodas, com uma instalação sanitária
acessível por cada 15 utilizadores de cadeiras de rodas.
A Tabela 2 apresenta os requisitos mínimos no que
diz respeito aos espaços destinados a utilizadores de

cadeiras de rodas de acordo com as recomendações
da Comissão Europeia. São apenas requisitos mínimos,
mas baseiam-se na experiência e nas boas práticas no
que diz respeito ao número de utilizadores de cadeiras
de rodas que provavelmente estarão interessados em
assistir a jogos ou a outros eventos que decorram no
estádio. Devem ser sempre garantidos espaços adicionais
destinados a utilizadores de cadeiras de rodas nas zonas
VIP e de hospitalidade (não incluídos na quota para
espaços gerais destinados a utilizadores de cadeiras de
rodas). A utilização de lugares flexíveis, conforme ilustrado
na Figura 17, poderá ser uma boa solução nestas áreas.
Tal como no caso dos lugares espaçosos, todos os novos
estádios devem cumprir estes requisitos mínimos desde
o início.
Quanto aos estádios já existentes, deve ser solicitada
uma auditoria de acessibilidade e deve ser preparada uma
estratégia de acesso ou plano de actividades de modo a
que as benfeitorias necessárias possam ser realizadas e
estas normas cumpridas num prazo razoável (consultar
secção E).

Tabela 2 – Número mínimo de espaços destinados a utilizadores de cadeiras de rodas (CEN/TR 15913)

Lotação de lugares sentados na
bancada ou no estádio

Número de lugares espaçosos

Inferior a 10000

Mínimo de 6 ou 1 por 100 lugares
(conforme o valor maior)

10000–20000
20000–40000

40000 ou mais
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100 + 5 por 1000 lugares acima de 10000

150 + 3 por 1000 conforme o valor maior 20000
210 + 2 por 1000 conforme o valor maior 40000
Áreas de visualização

Áreas de visualização

I :4

Normas de visualização
inclusiva

É importante que todas as pessoas que se encontram
no estádio tenham uma boa visibilidade sobre o campo
e sobre as áreas adjacentes, de modo a que possam,
com todo o conforto, assistir ao jogo e aproveitar toda
a atmosfera que se respira no estádio. Tal inclui todos
aqueles que se encontram nos lugares espaçosos assim
como nas áreas de visualização destinadas a utilizadores
de cadeiras de rodas.
Uma visão desimpedida sobre o campo deve ser garantida
até mesmo quando alguém que está no lugar à frente
ou ao lado se levanta. Trata-se de algo particularmente
importante no caso dos espectadores portadores de
deficiência que poderão não ter a possibilidade de se
levantarem ou de estarem de pé durante longos períodos
de tempo, mudar de posição ou inclinarem-se para a frente
ou para o lado para conseguirem ver melhor. É crucial que
se garanta a visibilidade dos utilizadores de cadeiras de
rodas, em particular, que não conseguem ficar de pé, nem
mesmo durante curtos períodos de tempo e podem sofrer
de paralisia ou não conseguir virar a cabeça.
Nenhuma parte do campo ou área de jogos deve ter uma
distância superior a 190m de qualquer lugar ou espaço
de visualização e a visão não deve ser obstruída por
quaisquer barreiras, balaustradas, corrimãos, apoios de
telhados, pilares ou colunas.
A disponibilização de espaços destinados a utilizadores
de cadeiras de rodas em diferentes partes do estádio tem
implicações ao nível da visibilidade tanto dos espectadores

66

portadores de deficiência assim como para os outros
que estejam em lugares sentados ou de pé nas zonas
adjacentes. Todos os espaços destinados a cadeira de
rodas devem ser concebidos de modo a que os utilizadores
de cadeiras de rodas consigam ver o campo e as áreas
adjacentes ao campo até mesmo quando estão localizados
por detrás de áreas onde os espectadores ficam de pé ou
quando as pessoas que estão sentadas à sua frente se
levantam, durante um curto período de tempo, como, por
exemplo, enquanto se houve o hino nacional ou enquanto
os jogadores estão a fazer o aquecimento.
A qualidade da visibilidade é definida em valores C. Tratase da medição vertical do nível do olhar da pessoa em
frente à visibilidade da pessoa que se encontra atrás.
O cálculo dos valores C pode ser complexo e deve ser
realizado por alguém que compreende, na íntegra, os
princípios e todas as questões inerentes à qualidade de
uma boa visibilidade.
A fórmula aceite para o cálculo da visibilidade é a seguinte:

C = D (N + R) - R
D+T

Legenda:

C = o valor C
D = a distância horizontal desde os olhos até ao ponto
de foco

N = a altura do espelho
R = a altura vertical até ao ponto de foco
T = a profundidade da fila
É proposto que o nível do olhar do utilizador de cadeira
de rodas seja medido como a distância vertical a partir do
centro das rodas. Um nível do olhar médio de 1150mm
é, regra geral, utilizado e a altura estimada da pessoa à
frente é 1800mm, muito embora se possa dar o caso da
pessoa que está à frente ser mais alta e da pessoa que
está sentada, no lugar atrás, ser mais baixa. Uma particular
atenção deve ser dada quando se consideram as médias
para os utilizadores de cadeiras de rodas, pois a posição
das pessoas portadoras de deficiência quando sentadas
na cadeira de rodas varia consideravelmente e há muitas
pessoas portadoras de deficiência de baixa estatura ou
que não se conseguem sentar na cadeira de rodas com as
costas direitas.
É, regra geral, aceite que se obtém uma visibilidade
aceitável com um valor C de 90mm ou superior para todas as
bancadas novas. Um valor C inferior a 90mm é considerado
aceitável somente em circunstâncias excepcionais, por
exemplo, quando a distância de visibilidade máxima até ao
ponto de foco é ultrapassada.
Também se espera que nos momentos empolgantes do
jogo alguns espectadores sentados se ponham de pé,
consequentemente impedindo a visibilidade das pessoas
portadoras de deficiência que estejam sentadas ao
seu lado ou atrás. De modo a garantir uma visibilidade

aceitável para os utilizadores de cadeiras de rodas, em
particular, deve ser instalada uma plataforma, normal ou
“super plataforma”, provavelmente com uma altura várias
vezes superior à das normais plataformas. O CAFE
recomenda uma posição elevada mínima que garanta ao
utilizador de cadeira de rodas a possibilidade de ver o que
está a acontecer no campo mesmo que haja espectadores
de pé na fila imediatamente à sua frente ou na diagonal
(conforme ilustrado nas Figuras 18 e 19). A altura mínima
recomendada para esta plataforma é 1200mm. No entanto,
os cálculos de visibilidade são muito complexos e não pode

Figura 18 – A visibilidade de um utilizador de
cadeira de rodas
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ser utilizada “uma única bitola”. Os projectistas podem
propor plataformas mais baixas, mas neste caso têm de
demonstrar que ainda assim permitem uma visibilidade
aceitável (valor C).
Os utilizadores de cadeiras de rodas devem ter sempre
uma visão desimpedida de todo o campo e das áreas
adjacentes, sobretudo quando os espectadores sentados
imediatamente à sua frente ou na diagonal ficam de pé.
Também é importante sublinhar que um acompanhante
ou assistente pessoal, sentado ao lado de uma pessoa

Figura 19 – Uma visibilidade aceitável para os
espaços intermédios destinados a utilizadores de
cadeiras de rodas (em frente ao fosso e ao redor de
espectadores não portadores de deficiência)

portadora de deficiência, deve poder usufruir, pelo menos,
do mesmo valor C mínimo, tal como os outros espectadores.
De igual modo, os espectadores que não são portadores
de deficiência, sentados em lugares atrás e ao lado dos
utilizadores de cadeiras de rodas, também têm de ser tidos
em consideração de modo a garantir que a respectiva
visibilidade não é indevidamente afectada pelo utilizador
de cadeira de rodas e pelo seu acompanhante. A Figura
20 ilustra várias soluções inadequadas ou inaceitáveis com
uma má visibilidade.

Figura 20 – Visibilidade inadequada ou inaceitável de
zonas de visualização intermédias (Accessible Stadia
Guide)

Áreas de visualização

Áreas de visualização

I :5

I :6

Áreas de visualização
elevadas

Áreas de visualização
localizadas ao lado do
campo

Os espectadores portadores de deficiência devem ter
hipótese de escolha que inclua áreas de visualização
elevadas com acesso fácil às instalações sanitárias e às
áreas de restauração. Os lugares nas bancadas superiores
eram às vezes considerados inadequados para espectadores
portadores de deficiência, porque se considerava que a sua
segurança seria comprometida, tendo em conta as vias
de acesso e de saída serem mais longas e mais difíceis.
Felizmente, estas situações já não acontecem graças
a soluções de projecto inteligentes que garantem uma
abordagem mais inclusiva.
Os espaços de visualização mais elevados são, regra geral,
preferidos pelos espectadores portadores de deficiência,
pois, frequentemente, oferecem uma melhor protecção das
condições atmosféricas e uma melhor visibilidade do jogo,
desde que a visibilidade não seja comprometida por bancadas
suspensas ou telhados.
Para os utilizadores de cadeiras de rodas, os espaços
localizados atrás numa bancada de lugares sentados podem
ser a solução ideal em vários aspectos: permitem uma
visibilidade perfeita, sem impedir a visibilidade dos outros
espectadores, são de fácil acesso e são particularmente
adequados para as evacuações de emergência e, mais
importante, dão ao projectista a oportunidade de prolongar
a área de visualização horizontalmente, à distância que for
necessária, de modo a acomodar o números de espaços,
necessários, destinados a utilizadores de cadeiras de rodas.
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Muito embora ainda possa ser adequada a disponibilização
de áreas de visualização ao lado do campo para pessoas
portadoras de deficiências assim como lugares acessíveis
nas bancadas, os projectistas do estádio assim como os
seus dirigentes devem garantir igual hipótese de escolha
para todos e as pessoas portadoras de deficiência em
todas as áreas devem ter acesso adequado às infraestruturas do estádio e às instalações sanitárias e áreas
de restauração.
Figura 21 – Visibilidade de lugares de visualização
elevada

Numa bancada com vários níveis, uma posição na parte de
trás do sector mais baixo é adequada para utilizadores de
cadeiras de rodas, por várias razões, conforme ilustrado na
Figura 21. O acesso através de elevador a estes lugares
também deve ser relativamente fácil.
A disposição de alguns campos até pode permitir um acesso
efectivo através do piso zero aos sectores posteriores das
bancadas superiores. Por isso, os projectistas devem estar
preparados para disponibilizarem áreas de visualização nas
bancadas superiores destinadas a espectadores portadores
de deficiência, juntamente com elevadores e fácil acesso
às instalações sanitárias e áreas de restauração (consultar
Figura 21).

Muito embora se deva sublinhar que alguns espectadores
com deficiências visuais poderão preferir ter um lugar ao
lado do campo, de modo a que possam ouvir o som da
bola e toda a actividade que decorre dentro do campo,
para que possam acompanhar melhor o jogo, não devem
ser garantidos mais do que 25% dos espaços destinados
a utilizadores de cadeiras de rodas e 25% de lugares
espaçosos junto ao campo.
O pessoal do dia de jogo, jogadores e treinadores,
funcionários de imprensa e o banco de suplentes e painéis
publicitários podem impedir uma boa visibilidade (ver
Figura 22) e as áreas localizadas por detrás do banco
de suplentes e das balizas, em particular (até à linha
dos 16m e incluindo a área técnica) devem ser evitadas,
pois os utilizadores de cadeiras de rodas e as pessoas
portadoras de deficiência sem problemas de mobilidade

I :7
Áreas de visualização
intermédias

Quando é feito o planeamento para os espaços destinados
a utilizadores de cadeiras de rodas no meio das bancadas
há toda uma série de questões que têm de ser tidas em
conta pelos projectistas e pelos responsáveis do estádio,
conforme ilustrado na Figura 20.

Figura 22 – Visibilidade nas áreas de visualização ao
lado do campo

não conseguem adaptar tão facilmente a sua posição para
tentarem ver o jogo quando têm de se desviar ou ver por
cima de qualquer obstáculo.
As áreas de visualização para espectadores portadores
de deficiência devem ser áreas cobertas para que fiquem
protegidos das condições atmosféricas, nomeadamente
da chuva, do vento ou do sol e muito embora as áreas
ao pé do campo possam ser consideradas uma vantagem
para alguns espectadores portadores de deficiência, estas
podem interferir com a visibilidade dos espectadores que
ficam na fila atrás, exigindo que a altura destas filas seja
elevada. A primeira fila de lugares tanto para espectadores
portadores de deficiência assim como para espectadores
que não são portadores de deficiência deve, de qualquer
modo, ter uma altura mais elevada em relação ao campo
de modo a garantir uma visibilidade adequada.
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Uma plataforma de visualização directamente à frente de
um fosso pode garantir uma visibilidade excelente para
os utilizadores de cadeiras de rodas, mas esta solução
terá de ser compensada tendo em conta o potencial efeito
adverso na visibilidade na diagonal de outros espectadores
sentados em lugares atrás ou ao lado. Uma boa solução
poderá ser uma plataforma horizontal contínua ao longo
de todo o comprimento da bancada, evitando qualquer
tipo de obstrução ao nível da visibilidade na diagonal.
Estas plataformas também podem ser a localização ideal
para instalar lugares amovíveis ou flexíveis (consultar
I:8). Nestes casos, deve ser considerada a instalação de
uma barreira elevatória evitando que espectadores não
portadores de deficiência passem para a zona destinada
aos utilizadores de cadeiras de rodas provocando
congestionamentos, obstruções e riscos ao nível da
segurança.

Áreas de visualização

Áreas de visualização

I :8
Lugares flexíveis
Nos estádios novos e até mesmo em estádios já existentes
podem ser disponibilizados espaços adicionais destinados
a utilizadores de cadeiras de rodas retirando alguns lugares,
desde que existam lugares fixos nas áreas adjacentes
para os acompanhantes e assistentes pessoais e desde
que o espaço, as normas de visibilidade e o acesso às
instalações seja igual ao dos espaços permanentes
destinados a utilizadores de cadeiras de rodas.
A flexibilidade poderá ser útil quando é necessária uma
solução destinada a utilizadores de cadeiras de rodas
juntamente com a respectiva família e amigos, por exemplo,
ou quando dois utilizadores de cadeiras de rodas desejam
ficar ao pé um do outro. Para além disso, poderá haver
ocasiões em que a lotação mínima destinada a utilizadores
de cadeiras de rodas é insuficiente de modo a dar resposta
à procura e, nesses casos, os lugares flexíveis são uma
boa solução.
Outra solução flexível aceitável poderá ser a instalação
de lugares rebatíveis (fixos) nas áreas de visualização
destinadas a utilizadores de cadeiras de rodas (consultar
Figura 17), que possam ser utilizados por espectadores
não portadores de deficiência quando este espaço não
é necessário para utilizadores de cadeiras de rodas. No
entanto, deve reconhecer-se que quando os bilhetes para o
jogo estão normalmente disponíveis para serem adquiridos
até ao jogo e mesmo após o seu início, tal possibilidade
deve ser garantida, de igual modo, aos espectadores
portadores de deficiência assim como aos espectadores
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Figura 23 – Áreas de visualização flexíveis

não portadores de deficiência, o que significa que a
afectação mínima de áreas destinadas a utilizadores de
cadeiras de rodas, conforme ilustrado na Tabela 2, deve ser
sempre garantida. Para além disso, tendo em conta que as
vias de acesso e de circulação adequadas para utilizadores
de cadeiras de rodas têm de ser disponibilizadas para um
número máximo de utilizadores de cadeiras de rodas em
todas as áreas, poderá ser adequado localizar as áreas de
visualização flexíveis à frente ou atrás de uma bancada
com lugares sentados. Nestas áreas é mais fácil existirem
áreas de circulação generosas.

Quando forem considerados estes lugares flexíveis, os
projectistas devem ter em conta a recomendação que
garante uma visibilidade elevada e a utilização de “super
plataformas” conforme ilustrado na Figura 18, devido às
eventuais implicações ao nível da visibilidade quando os
utilizadores de cadeiras de rodas são posicionados à frente
ou atrás de uma área de visualização. A Figura 23 ilustra
lugares fixos adjacentes na primeira fila de uma bancada
inferior que não estão a ser utilizados, com o espaço assim
ocupado por utilizadores de cadeiras de rodas. Em média,
a cabeça do utilizador de cadeira de rodas está 40–60mm
mais alta e 200–300mm mais para a frente do que a dos
espectadores que estão nos lugares fixos. Por isso, as filas
que ficam localizadas atrás destas áreas de visualização
flexíveis podem precisar de ficar mais altas de modo a
permitir uma compensação. De igual modo, quando os
espaços destinados a utilizadores de cadeiras de rodas
são disponibilizados na fila detrás, a altura desta fila
precisa de corresponder à Figura 23 de modo a garantir a
visibilidade quando os espectadores que estão nos lugares
à frente se levantam.
Os projectistas também têm de ter noção do risco do efeito
dominó e de esmagamento da multidão nas áreas de
visualização intermédias ou na parte da frente da bancada
e considerar a colocação de barreiras elevatórias para
minimizar o risco para os utilizadores de cadeiras de rodas.

I :9

I :10

Lugares de pé

Outros eventos

Muito embora os lugares de pé sejam proibidos na
maioria das competições da UEFA, quando existem, os
espectadores portadores de deficiência também devem
ter acesso a estes lugares. Alguns estádios têm áreas de
grandes dimensões para lugares de pé e a não ser que
os espectadores portadores de deficiência sejam tidos
em consideração este facto pode facilmente provocar um
desequilíbrio entre a quantidade de áreas de visualização
destinadas a portadores de deficiência e a lotação global
do estádio.

Os projectistas e responsáveis do estádio devem ter em
conta as implicações no que diz respeito a outros eventos
que possam decorrer no estádio quando decidirem quais
serão as áreas de visualização e a localização dos lugares
espaçosos, os espaços destinados a utilizadores de
cadeiras de rodas e as infra-estruturas para espectadores
portadores de deficiência. Por exemplo, uma área de

visualização acessível localizada numa ponta do estádio
poderá não ser utilizada quando é instalado um palco
temporário, à frente, para um concerto.
É aconselhável, é claro, entrar em contacto com os grupos
locais de portadores de deficiência e com organizadores
de eventos.

Na maioria dos estádios novos que oferecem lugares
de pé, os projectistas devem demonstrar que todos os
critérios de dispersão, visibilidade adequada e acesso
inclusivo são cumpridos, tal como acontece em relação
às áreas de visualização de lugares sentados. Também
devem existir espaços nivelados destinados a utilizadores
de cadeiras de rodas que desejem ficar sentados junto da
sua família e amigos nestas áreas.
Nos estádios existentes, uma abordagem inclusiva e
sensata deve ser adoptada de modo a dar resposta aos
espectadores portadores de deficiência, de modo a que
os projectistas e responsáveis do estádio encontrem uma
forma de disponibilizar o acesso a pessoas portadoras
de deficiência a estes lugares de pé sem comprometer a
visibilidade ou a segurança.
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Informação acessível

J :1

Informação em formatos alternativos
Os clubes de futebol e os responsáveis dos estádios
devem considerar a disponibilização de informação
sobre as instalações e serviços às organizações locais
de pessoas portadoras de deficiência de modo a garantir
que o clube está a tentar alcançar a comunidade mais
alargada e incentivar a vinda ao estádio de novos clientes
e espectadores. Para além disso, os clubes devem criar
um sítio Web acessível onde é disponibilizada toda
a informação relevante para pessoas portadoras de
deficiência que desejem assistir aos jogos ou visitar as
lojas, museus ou cafés do clube.

de áudio, ficheiros em CDs, MP3 e serviços telefónicos
exclusivos são meios com uma boa relação custo-eficácia
de se garantir que as pessoas portadoras de deficiência
têm acesso a informação sobre o clube e o estádio. As
organizações locais de portadores de deficiência e os
adeptos portadores de deficiência devem ser consultados,
pois podem ajudar a determinar quais são as melhores
formas de comunicação.

Todos temos direito a qualquer informação que seja
disponibilizada ao público, incluindo, é claro, pessoas
cegas, com deficiências visuais, problemas de audição,
pessoas surdas e com problemas de aprendizagem.
Para as pessoas portadoras de deficiência que estejam
interessadas em assistir a um jogo ou evento, a informação
precisa é, frequentemente, extremamente importante,
pois permitir-lhes-á planear com a devida antecedência e
antecipar quaisquer dificuldades de acesso com as quais
se possam deparar.

A maioria dos clubes de futebol disponibilizam grande parte
da informação através de folhetos impressos e programas
do jogo e através de sítios da internet. Deve ser definida
uma política, com o auxílio do responsável de ligação
às pessoas portadoras de deficiência ou pelas questões
de acessibilidade de modo a que esta informação seja
disponibilizada em formatos mais acessíveis.

As pessoas cegas e portadoras de deficiências visuais
são frequentemente excluídas da leitura de materiais
impressos, devido à falta de meios alternativos ou de
formatos impressos com fontes maiores. Soluções
adequadas incluem a impressão de programas e folhetos
informativos em fontes maiores e alternativas aos
materiais impressos tradicionais como o Braille, cassetes
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Informação impressa
impressão clara

–

directrizes

de

Em primeiro lugar, a fonte utilizada na maioria dos
programas de futebol é a fonte 8.
Um leitor com uma deficiência visual poderá não conseguir ler a informação
numa fonte 8 e consequentemente é vítima de exclusão.

Uma fonte tão pequena faz com que seja difícil a muitas
pessoas lerem os programas de jogo, mas é bastante
simples e pouco dispendioso produzir materiais mais
acessíveis recorrendo a princípios básicos e acessíveis de
design. Estas linhas de orientação, para a impressão de

materiais, devem ser observadas em todos os materiais
impressos, nomeadamente nos folhetos do clube e nos
programas para os dias de jogo.
Contraste
Devem ser utilizadas cores com um elevado contraste
para o texto e a cor de fundo. Bons exemplos são texto a
preto ou azul-escuro sobre um fundo branco ou amarelo
ou texto a branco ou amarelo num fundo preto ou azulescuro. Quanto maior o contraste entre o fundo e o texto
maior é a legibilidade do texto. Texto a preto num fundo
branco permite o melhor contraste.
Cor
Os materiais impressos a preto e branco garantem uma
maior legibilidade. Caso sejam utilizadas cores estas só
devem ser utilizadas nos títulos, nos cabeçalhos ou nos
sublinhados.
Fonte
Quanto maior melhor. A fonte do texto deve ser grande: de
preferência 12 a 18, em função do tipo de fonte utilizada
(há diferenças de tamanho entre as fontes). O públicoalvo deve ser tido em consideração quando se escolhe
o tamanho da fonte. Quando é utilizada uma fonte 12 ou
inferior, devem ser disponibilizadas, quando solicitado,
versões alternativas do documento numa fonte 14 ou
superior.

Tipo e estilo de fonte

Formas

Deve ser evitada a utilização de fontes demasiado
elaboradas. Fontes muito estilizadas, tais como
ornamentais, decorativas ou que imitam a caligrafia devem
ser evitadas. Devem ser utilizadas preferencialmente
fontes padrão, sans-serif com caracteres em maiúsculas
e minúsculas facilmente identificáveis. As fontes Arial e
Verdana também são uma boa opção.

As pessoas com deficiências visuais têm frequentemente
uma caligrafia maior do que é habitual, por isso faz
parte das boas práticas disponibilizar mais espaço nos
formulários que têm de ser preenchidos, algo que também
é útil para pessoas com doenças como a artrite que afecta
a destreza manual.

Estilo
Blocos de maiúsculas, textos sublinhados ou em itálico
têm uma menor legibilidade. Uma ou duas palavras em
maiúsculas não levantam problemas, mas a utilização
de maiúsculas para texto corrido deve ser evitada, assim
como o sublinhado e o itálico.
Espaçamento entre letras
Não utilize texto compactado; deve manter espaços entre
as letras. Deve optar por uma fonte mono-espaço em vez
de fontes que têm um espaçamento proporcional.
Disposição do texto
É importante evitar colocar texto à volta de imagens, pois
quando tal é feito as linhas de texto começam em sítios
diferentes. Este tipo de disposição é de difícil leitura para
as pessoas com deficiências visuais. De igual forma, o
texto não deve ser colocado sobre imagens ou texturas,
pois diminui o contraste.
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Tipo de papel
Deve ser utilizado papel mate ou papel sem brilho para
reduzir o brilho. Também se devem reduzir os elementos
que provocam distracções como as marcas de água ou
desenhos de fundo complexos. Idealmente, deve ser
utilizado papel sem revestimento com uma gramagem de
90g ou superior. Se é possível ver o texto no verso da folha,
o papel é demasiado fino e as pessoas com deficiências
visuais têm dificuldades de leitura.

Braille
Algumas pessoas cegas e com deficiências visuais têm
formação para ler Braille. É considerada uma boa prática
disponibilizar versões em Braille dos documentos (que
não é provável que sofram alterações, como, por exemplo,
da declaração de missão) quando solicitado.
As organizações locais de pessoas portadoras de
deficiência poderão fornecer cópias dos documentos em
Braille a baixo custo. Esta pode ser uma opção fácil, a
considerar pelos clubes e estádios. No entanto, tendo em
conta que a maioria das pessoas cegas e com deficiências
visuais não lêem Braille não deve ser o único formato
alternativo. As versões em áudio ou documentos em
formato grande são boas alternativas.

Um design limpo e simplicidade
Devem ser utilizadas cores, tamanhos e formas distintas
nas capas dos materiais de modo a que seja mais fácil
distingui-los uns dos outros.

Informação acessível
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Gravações de áudio e programas
As versões áudio das publicações podem ser gravações
simples feitas internamente ou por fornecedores locais
e disponibilizadas nos sítios Web acessíveis, podcasts
ou distribuídas através de ficheiros MP3. Desta forma
garante-se que as publicações estão acessíveis a pessoas
cegas e com deficiências visuais.

Documentos electrónicos
Trata-se de uma solução de baixo custo que foi adoptada
por alguns clubes de futebol e estádios de modo a dar uma
resposta aos seus espectadores cegos e com deficiências
visuais.
Aquando da preparação de documentos tais como
os programas dos jogos para publicação, é possível
produzir uma versão apenas de texto, sem formatação,
num documento Word para ser distribuída por correio
electrónico sem custos adicionais ou com custos
adicionais muito reduzidos. É importante salientar-se que
muitos ficheiros PDF não podem ser abertos por alguns
softwares utilizados por pessoas cegas e com deficiências
visuais, pois um documento PDF básico é uma imagem
ou uma cópia digitalizada de uma página. Os documentos
electrónicos devem ser ficheiros RTF ou DOC com o
mínimo possível de formatação e gráficos.

Vídeo, DVD e CDs
Todos os formatos vídeo e áudio devem incluir legendas ou
um texto descritivo ou guião com o respectivo conteúdo de
modo a garantir que as pessoas surdas ou com deficiências
auditivas podem ter acesso à informação. Sempre que
possível, é considerada uma boa prática a inclusão de
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uma cópia do texto do guião ou do diálogo, legendas,
língua gestual e áudio descrição de quaisquer vídeos ou
filmes (consultar secção J:3 para mais informação sobre
áudio descrição).

Design do sítio Web
Os sítios Web são uma oportunidade ideal para os clubes e
estádios de futebol promoverem as instalações e serviços
acessíveis disponibilizados aos seus adeptos e clientes
portadores de deficiência, por isso é importante que esta
informação seja fácil de encontrar e de ler.
Os sítios Web têm de ser acessíveis para as pessoas
portadoras de deficiência que podem ser daltónicas, ter
uma deficiência visual ou que utilizem software especial
activado pela voz ou leitores de ecrã. Os softwares
activados pela voz são, às vezes, utilizados por pessoas
com problemas de mobilidade que não conseguem
utilizar um rato ou teclado. O software de leitura de ecrã
é frequentemente utilizado por pessoas cegas ou com
deficiências visuais que não conseguem ler os conteúdos
dos sítios da Internet.
A utilização criativa de cores e contrastes podem melhorar
de forma significativa a acessibilidade aos sítios Web
das pessoas com deficiências visuais, que podem ter
dificuldades em ler e distinguir o texto da cor de fundo.
As imagens e padrões de fundo, por outro lado, podem
causar problemas e as imagens e fotografias devem ser
sempre acompanhadas por uma descrição em texto.
A disposição do sítio Web deve ser lógica e fácil de seguir
e toda e qualquer informação áudio disponibilizada, como
num vídeo ou ficheiro de áudio, deve ser acompanhada
por um guião ou texto para as pessoas surdas ou com

deficiências auditivas. Para mais informação sobre um
bom design de sítio Web contacte a organização local de
pessoas portadoras de deficiência ou o CAFE.

J :2

Condições disponibilizadas
no estádio para
espectadores surdos e
com deficiências auditivas
A perda de audição é, de longe, uma das deficiências
mais comuns, algo que é frequentemente negligenciado
quando são concebidas as infra-estruturas e serviços.
Não raras vezes, a perda de audição é algo que acontece
progressivamente durante um longo período de tempo e
as pessoas podem não ter consciência do quanto já estão
afectadas. Deve sublinhar-se que muitos espectadores
com mais idade, em particular, sofrem de uma perda de
audição progressiva, por isso é importante disponibilizar
aparelhos auditivos nos estádios.
O clube de futebol e o pessoal do estádio, sobretudo todo
o pessoal que trabalha no apoio ao cliente e quem trabalha
nos dias de jogo, deve ter a devida formação e ter sido
devidamente sensibilizado relativamente às necessidades
dos espectadores surdos e com deficiências auditivas.
Sempre que possível, vários elementos do pessoal e / ou
voluntários com formação em língua gestual devem estar
disponíveis nos dias em que há jogo. Tal como no mundo
da linguagem oral, existem várias versões da língua
gestual na Europa, mas as organizações locais de pessoas
portadoras de deficiência podem dar aconselhamento
sobre o assunto.
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Em zonas como as bilheteiras em que os clientes ficam
separados da pessoa que está a atender por um vidro,
deve ser instalada iluminação de boa qualidade e vidro
anti-reflexo para auxiliar as pessoas surdas e com
deficiências auditivas que conseguem ler nos lábios.

Também devem ter em conta as necessidades das
pessoas surdas e com deficiências auditivas que têm cães
guia (consultar secção G:8 para mais informação sobre
cães guia).

A bilheteira, os serviços de apoio ao cliente e o pessoal
do centro de apoio ao cliente também devem estar
familiarizados com os serviços locais de ligação telefónica
que permitem às pessoas surdas e com deficiências
auditivas fazer e receber telefonemas através de um
operador que traduz o discurso falado para texto e viceversa.

Reforço da audição

Sempre que possível, o pessoal do clube e do estádio
deve estar preparado para tomar notas e trocar notas
escritas para comunicar com pessoas que não conseguem
estabelecer comunicação oral de forma clara ou não
conseguem de todo estabelecer comunicação oral. Tal
pode ser tão simples como ter consigo um bloco de notas
e uma caneta.

Sistemas de comunicação
Os estádios precisam de garantir que os sistemas de
comunicação são concebidos de modo a ter em conta
os espectadores surdos e com deficiências auditivas.
Uma das formas mais fáceis de o conseguir é aumentado
o número de altifalantes em cada uma das secções da
bancada: se um espectador com deficiência auditiva
estiver fisicamente mais próximo de um altifalante, o
volume pode ser diminuído e a clareza aumentada.
Aparelhos auditivos
São vários os aparelhos auditivos disponíveis com
tecnologias novas e melhoradas que estão em constante
evolução. Por isso é importante que o clube esteja
familiarizado com os últimos aparelhos deste tipo
disponíveis. As organizações locais de pessoas portadoras
de deficiência podem dar mais aconselhamento sobre
este assunto.
Os aparelhos auditivos mais comuns e fáceis de utilizar
são os aparelhos com circuito FM e sistemas de infravermelhos passivos.
Circuitos FM

«Катушка индуктивности.
Система работает. Переведите переключатель в
положение T»

Os circuitos FM ou circuitos de áudio indução são
utilizados em grandes espaços e em aplicações de
serviço personalizado de apoio ao balcão. Literalmente,

Informação acessível
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um sinal de rádio FM de baixo output é transmitido numa
determinada área. O sinal é detectado através de um
microfone convencional e transmitido através do circuito
FM. Os utilizadores têm acesso ao sinal através de um
receptor especial, rádio FM ou o interruptor T disponível
na maior parte dos aparelhos auditivos modernos. Tendo
em conta que são unidades RF (rádio frequência), não é
necessária uma linha de visão para o circuito FM. Trata-se
do aparelho auditivo mais adequado para ser utilizado em
estádios e deve ser disponibilizado em todo o estádio e em
todas as áreas de serviço.
Tal como os sinais de frequência, os circuitos FM são
afectados por outras RF e pelas condições atmosféricas.
Para além disso, tendo em conta que estes sinais estão
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disponíveis através da banda de rádio FM pública, não
garantem uma comunicação segura exclusivamente
com as pessoas com deficiências auditivas. No entanto,
devem ser disponibilizadas soluções de circuito de áudio
de indução em todas as áreas em que há espectadores,
nomeadamente nas bilheteiras, apoio ao cliente, recepção,
lojas e zonas de hospitalidade. Devem ser testados
regularmente e o serviço de apoio ao cliente e o pessoal
que trabalha nos dias de jogo deve receber formação para
trabalhar com este equipamento.
Sistemas de infra-vermelhos passivos
Os sistemas de infra-vermelhos passivos permitem uma
melhor utilização em ambientes fechados, pois podem
ser afectados pela luz solar directa. Os emissores são
estrategicamente
colocados
à
volta de uma sala para garantir ao
utilizador um serviço no âmbito da
linha de visão, que normalmente
precisa de um receptor (que será
disponibilizado pelo estádio) para ter
acesso ao sinal. Qualquer sinal ao
nível da linha pode ser transmitido
recorrendo a este sistema, que
também é normalmente utilizado
para interpretação simultânea entre
diferentes línguas.

Legendagem em tempo real
Versões em texto de todas as palavras ditas e informação
áudio devem ser disponibilizadas nos principais ecrãs de
vídeo, placards ou outros ecrãs designados localizados em
todo o estádio.
Existem duas formas de legendagem: legendagem
fechada, ou seja, somente os espectadores que escolhem
descodificar ou activar as legendas é que as vêem e
legendagem aberta, texto simples num ecrã ou placard para
todos verem (o que é normalmente utilizado nos estádios).
A legendagem pode ser utilizada em qualquer placard
ou ecrã de vídeo que permita a transmissão de avisos
públicos, informação geral e instruções de emergência
em complemento ao sistema de comunicação para os
espectadores com deficiências auditivas.
Sistemas de aviso
Os sistemas de aviso num estádio normalmente são
os sinais de evacuação, avisos através do sistema
de comunicação e instruções visuais nos placards
electrónicos. Na maioria das situações, é razoável que se
espere que os espectadores surdos e com deficiências
auditivas dependam dos outros espectadores e do pessoal
no caso de avisos de emergência. No entanto, existem
determinadas situações em que podem estar sozinhos,
por exemplo, nas instalações sanitárias. Os responsáveis
do estádio devem, consequentemente considerar a
instalação de um sistema de luzes intermitentes nestas
áreas.

J :3

Áudio descrição

Recomenda-se que a áudio descrição do jogo seja
disponibilizada aos espectadores com deficiências visuais,
cegos ou com deficiências auditivas e pode até ser um
serviço no qual outros espectadores também possam estar
interessados. De modo a dar resposta aos espectadores
cegos ou com deficiências visuais este serviço deve ser
uma ‘áudio descrição’ e nos jogos internacionais a áudio
descrição deve ser garantida na língua de cada uma das
equipas.

Comentários áudio descritivos
Os comentários áudio descritivos garantem comentários
com informação adicional para pessoas que não consigam
ver o jogo ou as actividades que estão a ser descritas.
Trata-se de uma narrativa adicional que descreve toda a
informação visual relevante, tal como linguagem corporal,
expressões faciais, o cenário, a acção, o vestuário, como
por exemplo as cores da equipa – resumidamente, tudo
o que é importante para transmitir o enredo da história,
evento ou imagem. Uma forma fácil de se compreender
o que é a áudio descrição é pensar-se na forma como
os comentadores de rádio normalmente transmitem
a informação. Não é o mesmo que um comentário
de televisão, pois os ouvintes de rádio dependem
inteiramente da descrição do comentador, enquanto que
os espectadores de televisão têm informação visual e
áudio.
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Os ouvintes sintonizam ou recebem a áudio descrição
através de auscultadores ou de um receptor. Existem várias
hipóteses para disponibilizar este serviço e é importante
escolher-se um sistema que oferece aos seus utilizadores
a possibilidade de escolherem. O aspecto mais importante
é que o comentador deve ser experiente em áudio
descrição. Muitas das pessoas que dependem deste relato
do jogo gostam da cobertura feita pela estação de rádio
local, muito embora outras prefiram o sistema exclusivo
do estádio. De qualquer modo, é inaceitável disponibilizarse um comentário televisivo, pois os utilizadores não
beneficiam de informação visual adicional. Os clubes e os
estádios devem entrar em contacto com os adeptos locais
portadores de deficiência para discutirem o serviço que
estes preferem.

Sistema fixo de áudio descrição
Alguns estádios disponibilizam áudio descrições somente
em determinados lugares. Quando é utilizado um sistema
deste tipo, é disponibilizado ao espectador portador de
deficiência um par de auscultadores que podem ser
ligados a um ponto receptor normalmente localizado
debaixo do lugar. Os auscultadores também podem estar
fixos nos lugares ou podem ser distribuídos somente nos
jogos. Este sistema é relativamente fácil de gerir, mas não
é muito inclusivo, pois não permite que os espectadores
portadores de deficiência possam ter hipótese de escolha
relativamente a onde e com quem querem assistir ao jogo.

Informação acessível
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Sistema portátil de áudio descrição
Conforme previamente explicado, é considerada uma boa
prática uma abordagem inclusiva e acessível a todos os
serviços e instalações e a não limitação desnecessária
dos espectadores portadores de deficiência a uma
determinada zona do estádio. Quando se opta por este
tipo de áudio descrição para as pessoas cegas e com
deficiências de visão, a solução é um sistema portátil.
Quando é utilizado um sistema de áudio descrição portátil,
a áudio descrição é transmitida para um receptor de
rádio através de auscultadores que podem ser utilizados
em qualquer parte do estádio, o que significa que os
espectadores cegos ou com deficiências visuais podem
escolher onde querem assistir ao jogo em vez de ficarem
limitados a zonas designadas. O que também permite que
os espectadores cegos ou com deficiências visuais das
equipas visitantes também possam utilizar este serviço.

Equipamento de áudio descrição
São vários os tipos de equipamento para áudio descrição
que existem no mercado, nomeadamente sistemas de
rádio, que funcionam numa determinada largura de banda
MHz no estádio (normalmente não requerem a obtenção
de uma licença). O transmissor envia o sinal para o
receptor ou auscultadores do utilizador, normalmente um
pequeno aparelho portátil, a pilhas com um auricular ou
auscultadores Plug-in. O receptor (com auscultadores ou
auricular) é disponibilizado ao utilizador antes do jogo e
é devolvido no fim e recarregado para o próximo jogo.
É importante que haja alguém que seja responsável por
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testar e fazer a manutenção do equipamento entre os
jogos.
Estes sistemas, normalmente, têm uma boa qualidade
de som com um alcance até 200m entre o transmissor e
o receptor. O transmissor e o receptor têm vários canais
de rádio que podem ser seleccionados pelo utilizador e
funcionam de forma semelhante aos rádios portáteis.
Normalmente não requerem muita manutenção, tanto os
transmissores como os receptores funcionam com uma
pilha normal comum recarregável (com uma unidade para
recarregar as pilhas) ou pilhas descartáveis.
A única limitação deste sistema portátil de receptor e
auscultadores reside nos procedimentos de distribuição
e recolha antes e depois do jogo. Os utilizadores
frequentemente têm de ir levantar e de ir devolver os
respectivos receptores e auscultadores num determinado
local no estádio e há muitos estádios que exigem um
depósito de modo a garantir a devolução do equipamento
no fim do jogo.
Com o avanço contínuo da tecnologia, no entanto, os
sistemas de áudio comentário estão em constante evolução.
Por exemplo, é actualmente possível disponibilizar aos
utilizadores unidades descartáveis, portáteis, receptor e
auricular num único aparelho concebidos para receber
a áudio descrição no estádio. Estas unidades não são
caras e podem ser comercializadas nas lojas do clube ou
disponibilizadas juntamente com os bilhetes. Há quem
prefira este sistema, pois a distribuição antes do jogo é
mais fácil e não requer manutenção.

Os grupos de adeptos locais portadores de deficiência e
as organizações de pessoas portadoras de deficiência ou
o CAFE podem ser consultados para mais informação.

Comentadores de áudio descrição
A chave para um bom serviço de áudio descrição é
garantir-se um bom comentador.
A pessoa que fizer a áudio descrição deve ter formação
específica para descrever tudo o que está a decorrer no
campo, em vez de falar de estatísticas ou tácticas de jogo
ou fazer resumos muito compridos do que aconteceu
antes. A formação de quem faz áudio descrição deve
incluir uma introdução à sensibilização visual, seguida por
sessões de técnica, preparação, linguagem e colocação
de voz.
Os profissionais de áudio descrição devem ficar na área
reservada aos meios de comunicação nos dias de jogo
de modo a garantir que têm uma boa visão do campo
e do estádio e, consequentemente, permitindo-lhes a
realização de uma áudio descrição em directo. Alguém
com experiência em áudio descrição será capaz de
descrever a actividade que está a decorrer no campo,
a atmosfera que se vive no estádio e qualquer tipo de
actividade que se verifique nas bancadas de modo a
garantir que os espectadores cegos ou com deficiências
visuais conseguem aproveitar todos os aspectos inerentes
a um jogo de futebol.
Poderá ser possível mobilizar o apoio dos serviços locais
de rádio e da comunicação social para ajudar a recrutar

e dar formação a voluntários para prestarem este serviço
nos dias de jogo.
A ligação a uma estação de rádio local nem sempre é
considerada uma solução satisfatória, alguns espectadores
cegos ou com deficiências visuais preferem uma
descrição áudio exclusiva e familiar. Sempre que possível
é importante dar hipótese de escolha e, de qualquer modo,
poderá dar-se o caso de não existir um relato de uma rádio
local.
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Serviços acessíveis

Para além do estádio propriamente dito, todas as
instalações e serviços devem ser inclusivos e acessíveis
a todos. Os espectadores portadores de deficiência
não são diferentes, pois também desejam comprar o
merchandising do clube, comida e bebida nos dias de jogo.
Também podem estar interessados em adquirir pacotes de
hospitalidade, ter acesso a restaurantes e bares e, claro
está, utilizar as instalações sanitárias.

K :1

Instalações sanitárias
acessíveis
É extremamente importante garantir a existência de
instalações sanitárias adequadas para pessoas portadoras
de deficiência em todas as áreas do estádio (nomeadamente
as instalações sanitárias que só são utilizadas em dias em
que não há jogo), muito em particular para os utilizadores
de cadeiras de rodas, que normalmente não conseguem
utilizar as instalações sanitárias normais. Desta forma,
devem existir instalações sanitárias em todo o estádio e o
mais próximo possível das áreas utilizadas pelo pessoal e
por espectadores portadores de deficiência. As instalações
sanitárias acessíveis nunca devem ser utilizadas como
áreas de armazenagem, nem mesmo temporariamente.
Devem ser bem mantidas e estar limpas, prontas para
serem utilizadas.
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O pessoal do estádio e os assistentes de recintos
desportivos devem garantir que as instalações sanitárias
designadas não são indevidamente utilizadas por
espectadores não portadores de deficiência em dias de
jogo, quando se verifica uma grande afluência. No entanto,
é necessária alguma sensibilidade, pois algumas pessoas
(tais como as que têm de usar um saco de colostomia ou
cuja deficiência não é óbvia) podem precisar de utilizar as
instalações sanitárias acessíveis muito embora não seja
óbvio.
Quando está a ser feita a avaliação do número de
instalações sanitárias necessárias, os projectistas devem
ter em conta o tempo que uma pessoa portadora de
deficiência precisa para se deslocar até às instalações
sanitárias (normalmente precisa de mais tempo do que
uma pessoa não portadora de deficiência) e a procura de
instalações sanitárias nos momentos de maior afluência,
como por exemplo, durante o intervalo ou no fim do jogo.
Também devem existir instalações sanitárias unissexo
de modo a permitir que acompanhantes ou assistentes
pessoais do sexo oposto possam ajudar, se necessário.
As instalações sanitárias acessíveis devem estar
claramente identificadas com sinalização adequada,
nomeadamente sinalização táctil para pessoas cegas
e com deficiências visuais (consultar a secção G:6 para
mais informação sobre sinalização acessível).
As portas devem estar equipadas com um sistema de
abertura fácil para pessoas com destreza manual limitada.
Deve ser possível que a abertura das portas seja feita
apenas com uma mão, assim como o manuseamento

dos puxadores e das fechaduras. Sempre que possível,
devem ser utilizados puxadores e fechaduras de alavanca.
As maçanetas circulares ou esféricas devem ser evitadas,
pois são particularmente difíceis de utilizar por pessoas
com destreza manual limitada, artrite ou com pouca força
nas mãos.
Todos os puxadores e ombreiras das portas devem
contrastar visualmente com a superfície da porta de modo

Instalações sanitárias acessíveis a cadeira de
rodas

a ajudar os utilizadores com deficiências visuais. De igual
modo, as portas propriamente ditas devem contrastar com
as paredes envolventes.
O esquema de cores de todos os blocos de instalações
sanitárias, nomeadamente das instalações sanitárias
acessíveis, devem incluir cores e tons contrastantes
em relação ao pavimento, às paredes, às portas e
dispositivos e acessórios de modo a auxiliar as pessoas
com deficiências visuais, por exemplo todos os puxadores
e ombreiras das portas devem contrastar visualmente
com a superfície da porta e a porta propriamente dita deve
contrastar com as paredes envolventes. É preferível um
tampo de sanita preto em vez de branco quando o sanitário
também é branco e as paredes devem ser coloridas caso
seja instalado mobiliário branco.
Todo o pavimento deve ser de um material não
escorregadio e todas as instalações sanitárias acessíveis
devem ter um fio de emergência comprido, quase até ao
chão no lado de transferência para sanita de modo a que
uma pessoa portadora de deficiência que caia no chão
consiga alcançá-lo facilmente. Para além disso, na ponta
do fio deve existir uma argola fácil de agarrar e a cor do
fio assim como da argola deve contrastar com a cor das
paredes (vermelho é uma cor comummente utilizada). O
botão para rearmar deve estar localizado de forma a que
seja possível alcançá-lo da sanita em caso de activação
acidental. O pessoal do estádio deve estar alerta para o
alarme de emergência e ter consigo as chaves de modo
a poder abrir a porta da casa de banho em caso de
emergência.
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É considerada boa prática garantir pelo menos uma
casa de banho acessível por cada 15 lugares destinados
a cadeira de rodas, o mais próximo possível das áreas
de visualização destinadas a utilizadores de cadeiras
de rodas. A distância horizontal de um lugar destinado a
utilizadores de cadeiras de rodas até uma casa de banho
acessível a cadeira de rodas não deve ser superior a 40m
e o trajecto deve ser acessível e estar sempre desimpedido
de quaisquer obstáculos.
Figura 24 – Um exemplo de instalações sanitárias
acessíveis

As instalações sanitárias acessíveis a cadeira de rodas
devem ter espaço suficiente desimpedido de modo a
permitir ao utilizador de cadeira de rodas virar 180º e
permitir ao acompanhante ou assistente pessoal, se
necessário, ajudar a pessoa portadora de deficiência a
passar da cadeira de rodas para a sanita. Deste modo, o
espaço desimpedido (ou seja, sem quaisquer obstáculos
ou redução de espaço causada pelo mobiliário, etc) deve
ser pelo menos 2200mm x 1500mm. Trata-se do espaço
mínimo requerido para manobrar a cadeira de rodas para
entrar e sair da casa de banho. Também é importante
garantir que existe espaço de transferência adjacente à
sanita que não deverá ser inferior a 750–900mm.
Os utilizadores de cadeiras de rodas fazem a transferência
da sua cadeira de rodas para o assento da sanita de
diferentes formas e utilizando diferentes ângulos em
função do seu grau de mobilidade. Caso haja mais do
que uma casa de banho acessível a cadeira de rodas,
estas devem oferecer diferentes disposições adequadas
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para transferências que são feitas do lado esquerdo ou
direito da cadeira de rodas para o assento da sanita. A
alavanca de descarga da sanita deve estar localizada
a uma altura de 800mm do lado de transferência da
sanita de modo a que seja facilmente alcançada por uma
pessoa com mobilidade reduzida. Sempre que possível a
casa de banho deve estar equipada com um sistema de
descarga (electrónico) automático. Desta forma elimina-se
a necessidade de ter de alcançar a descarga, o que pode
constituir um perigo desnecessário de queda.

Figura 25 – Disposição de uma casa de banho acessível
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O assento da sanita deve estar a uma altura de 450mm
de modo a facilitar a transferência e a tampa do assento
da sanita deve estar equipada e estar apoiada a 10–15º
na vertical, de modo a funcionar como um apoio para as
costas. Deve ser instalado um apoio para as costas caso
não exista um tampo de sanita ou autoclismo e a parte de
cima do autoclismo ou depósito deve estar seguramente
fixada à parede. Os dispensadores de papel higiénico
devem ser fáceis de alcançar quando a pessoa está
sentada (a uma altura de 450–750mm acima do chão) e
os dispensadores de papel higiénico convencionais são
preferíveis, pois requerem apenas uma destreza manual
mínima para serem utilizados.
As instalações sanitárias devem estar equipadas com
barras de apoio em L (750mm na horizontal e vertical)
montadas 230mm acima do assento da sanita e 150mm à
frente do tampo da sanita.

Todo o apoio articulado ou suportes de apoio devem ser
equilibrados. Deve ser disponibilizado um cabide a duas
alturas (1050mm e 1400mm acima do chão), juntamente
com uma pequena prateleira a uma altura de 750–950mm
que possa ser alcançada do assento da sanita para
pessoas que têm de usar luvas ou sacos de colostomia.
Deve ser instalado um pequeno lavatório 720–750mm
acima do chão com uma torneira monocomando
(monobloco) ou uma torneira automática /activada pelo
movimento ao lado do lavatório mais próximo da sanita.
O lavatório deve ser acessível tanto da cadeira de rodas
assim como quando a pessoa está sentada na sanita e
deve ser suficientemente grande de modo a permitir
que uma pessoa possa auxiliar a pessoa portadora de
deficiência. Poderá ser considerada a instalação de
lavatórios com altura regulável de modo a dar resposta
a um maior leque de pessoas portadoras de deficiência.
Os dispensadores de sabonete e de toalhas de mãos ou
secadores de mãos devem estar localizados de modo
a poderem ser facilmente alcançados, a uma altura de
920–1200mm e aproximadamente 750mm do centro do
lavatório. Devem ser fáceis de utilizar (por exemplo, com
alavanca ou mãos livres). Também deve ser instalado
um espelho a toda a largura com a base a 1000mm,
normalmente por detrás do lavatório, de modo a permitir
aos utilizadores de cadeiras de rodas conseguirem
facilmente ver-se reflectidos no espelho.

Os caixotes do lixo, as unidades para resíduos sanitários
e outros obstáculos não devem bloquear o acesso à
sanita ou a outros acessórios nem diminuir o espaço
disponível (nomeadamente o espaço de 600mm do ângulo
de abertura da porta). As portas devem abrir para fora e
não devem abrir para dentro para o espaço desimpedido.
Quando tal não seja possível, pois obstruiria a via de
circulação, por exemplo, o espaço desimpedido deve ser
maior, pelo menos 3000mm x 1500mm de modo a garantir
o acesso à sanita pelos utilizadores de cadeiras de rodas
com a porta aberta e tem de ser possível, no caso das
portas que abrem para dentro, também abrir para fora em
caso de emergência.
Os dispositivos automáticos de fecho de portas devem
ser evitados e devem ser substituídos por um puxador
em formato D de 100mm montado no lado de dentro da
porta, a 500mm do lado da dobradiça e a 1000mm acima
do chão. Um puxador horizontal a todo o comprimento
pode ser instalado no interior da porta de modo a ajudar
os utilizadores de cadeiras de rodas a fechar a porta
após terem entrado, mas deve evitar-se a instalação de
puxadores verticais, pois podem prender-se nos joysticks
ou comandos das cadeiras de rodas eléctricas.

Figura 26 – Disposição de uma casa de banho acessível
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Deve ser considerada a instalação de um sistema de
iluminação automático, que é activado quando alguém
entra na casa de banho. Caso contrário devem ser
instalados interruptores na casa de banho, fáceis de
alcançar assim que se entra e não devem estar a mais de
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1000mm acima do chão. Quando é utilizado um sistema
de iluminação automático, deve existir um sistema de
iluminação de emergência para além do sensor de
movimento. Deve ser evitada a instalação de sistemas de
iluminação automáticos temporizados ou permanentes pois uma pessoa portadora de deficiência pode precisar
de mais tempo do que o permitido por estes sistemas.

Instalações sanitárias acessíveis para não
utilizadores de cadeiras de rodas
Pelo menos 10% das casas de banho (ou no mínimo uma)
num bloco de casas de banho devem ser concebidas para
pessoas com problemas de mobilidade, o que significa
que devem estar equipadas com apoios e devem ser
suficientemente espaçosas para serem utilizadas por
pessoas que utilizam canadianas ou têm mobilidade
reduzida dos membros inferiores, garantindo também,
deste modo espaço para os pais de crianças de tenra
idade.
Nas instalações sanitárias masculinas, pelo menos um
urinol por bloco deve ser adequado para ser utilizado
por pessoas com problemas de mobilidade. Devem ser
instalados suportes verticais, nos casos em que não sejam
instaladas divisórias de privacidade. Para além disso,
deve haver uma área desimpedida com 800mm de largura
e 1100mm de profundidade em frente a todos os lavatórios
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e o rebordo dos lavatórios deve estar a 780–800mm acima
do chão. Sempre que possível, as barras de apoio vertical
devem ser fixadas em cada um dos lados.

Casas de banho na sala de primeiros socorros
Os compartimentos das instalações sanitárias na sala
de primeiros socorros devem ser acessíveis a pessoas
portadoras de deficiência de modo a que possam utilizá-los
sem a ajuda de terceiros. Quando se procede à renovação
de uma sala de primeiros socorros deve ser garantida uma
casa de banho acessível ou dentro da sala ou perto desta.

Instalações sanitárias Changing Places ou
instalações sanitárias peninsulares
Alguns clubes de futebol procederam recentemente
à instalação de Changing Places* ou de instalações
sanitárias peninsulares. Estas instalações sanitárias
oferecem mais espaço com equipamento elevatório
especial que pode ser utilizado por pessoas portadoras de
deficiência com necessidades complexas e múltiplas que
frequentemente precisam da ajuda de dois assistentes.
A instalação deste tipo de solução permite a pessoas
portadoras de deficiência assistir a jogos que de outro
modo não teriam a possibilidade de assistir sem que o
seu assistente tivesse de utilizar o chão das instalações
sanitárias para tratar da pessoa portadora de deficiência.
Este tipo de instalações estão normalmente equipadas
com um sistema elevatório fixo, de carril ou móvel de
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modo a que os assistentes possam colocar a funda do
utilizador no guincho e transportar a pessoa para os vários
elementos existentes na casa de banho. Também existe
um espaço adicional de modo a acomodar as pessoas
portadoras de deficiência que possam utilizar cadeiras de
rodas de grandes dimensões ou complexas, tais como as
cadeiras que incluem um suporte elevado para as pernas,
que são reclináveis ou cilindros de oxigénio.
Deve estar instalada uma mesa do tipo fraldário que
seja uma plataforma estável adequada para ser utilizada
por adultos e por crianças. Idealmente a altura desta
plataforma deve ser regulável, mas pode ser manual ou
eléctrica e montada na parede ou independente. Deve
ser possível fixar uma mesa do tipo fraldário a uma altura
adequada, segura para permitir aos assistentes fazerem
o seu trabalho, de modo a que não esforcem demasiado
as costas.
Este tipo de instalações não foram concebidas para
serem utilizadas por utilizadores de cadeiras de rodas
independentes, mas permitem que os portadores de
deficiência com necessidades complexas possam assistir
e desfrutar os jogos. Deste modo, os clubes devem, sempre
que possível, considerar a instalação de Changing Places
ou instalações sanitárias peninsulares no seu estádio.
As organizações locais de pessoas portadoras de
deficiência ou o CAFE podem dar mais aconselhamento
sobre a concepção e instalação deste tipo de instalações
sanitárias ou similares.

Figura 27 – Um exemplo de Changing Places ou de
instalações sanitárias peninsulares

*Changing Places é um consórcio do Reino Unido do qual fazem parte as
seguintes entidades: Mencap, PAMIS, Nottingham City Council, Dumfries
and Galloway Council, o departamento de saúde da Valuing People Support
Team, o Governo Escocês e o Centre for Accessible Environments. Para mais
informação sobre Changing Places, consultar http://www.equalaccess.com.au/
news/180/ e http://www.mencap.org.uk/node/7141 .

Serviços acessíveis

Serviços acessíveis

K :2

Salas de primeiros
socorros

As salas de primeiros socorros têm de estar equipadas para
responder às necessidades das pessoas portadoras de
deficiência assim como dos espectadores não portadores
de deficiência e do pessoal e devem estar claramente
sinalizadas e ser facilmente identificáveis. A entrada e a
própria sala devem ser suficientemente espaçosas para
que possam ser utilizadas por um utilizador de cadeira
de rodas assim como pelo respectivo acompanhante ou
assistente pessoal, tendo em conta que tanto um como
outro podem precisar de primeiros socorros.

K :3

Devem estar disponíveis cadeiras acessíveis (de fácil
acesso) com apoios de braços para amigos ou familiares
acompanhantes com problemas de mobilidade. Para além
disso, deve existir uma marquesa de exame regulável para
pessoas com problemas de mobilidade ou com problemas
de crescimento.
Como sempre, também é importante garantir um bom
contraste visual entre todo o equipamento e mobiliário
na sala de primeiros socorros e na área envolvente de
modo a auxiliar os doentes com deficiências visuais ou
acompanhantes.
A sala de primeiros socorros deve estar localizada próximo
de instalações sanitárias acessíveis e/ou Changing Places
ou instalações sanitárias peninsulares (consultar secção
K:1 para mais informação), mas idealmente deve existir
uma casa de banho na própria sala de primeiros socorros.
O gestor do estádio também deve garantir que existem
procedimentos de emergência para acompanhar
em segurança uma pessoa portadora de deficiência
independentemente do local onde se encontre no estádio,
nomeadamente nas áreas destinadas a utilizadores de
cadeiras de rodas, até à sala de primeiros socorros.
Todo o pessoal da sala de primeiros socorros assim
como os voluntários devem ter formação sobre como
lidar com espectadores portadores de deficiência e
devem estar sensibilizados relativamente às questões
de acessibilidade, de modo a que possam facilmente
prestar auxílio e comunicar com uma pessoa portadora de
deficiência, quer se trate de um doente ou do familiar ou
amigo que o está a acompanhar.
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Área de restauração
As pessoas portadoras de deficiência devem ter
a possibilidade de usar a área de restauração
autonomamente e sem impedimentos, nomeadamente
as lojas de self-service. Os bares e as lojas com apoio
ao balcão devem ficar localizados perto das áreas de
visualização destinadas a espectadores portadores de
deficiência e devem ser acessíveis a todos, nomeadamente
aos utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas com
deficiências visuais e pessoas cegas.
Deverá ter-se em conta que os espectadores portadores
de deficiência podem ter dificuldades em utilizarem as
instalações sanitárias e as áreas de restauração durante
o período de tempo limitado do intervalo, quando as áreas
de circulação estão mais congestionadas. Neste caso,
os estádios poderão estar interessados em disponibilizar
um serviço de encomenda de produtos alimentares ou
bebidas para os espectadores portadores de deficiência,
organizado por voluntários ou pessoal com formação.
Uma solução efectiva também pode ser a venda de
uma selecção de bebidas e produtos alimentares por
vendedores ambulantes nas áreas de visualização
destinadas a portadores de deficiência. No entanto,
sempre que possível, o estádio deve oferecer instalações
suficientemente inclusivas e acessíveis
para que os espectadores portadores de deficiência
possam conviver com os outros espectadores nas áreas
de restauração.

K :5

As lojas ou bares devem ser concebidos de forma a terem
um balcão mais baixo para os utilizadores de cadeiras
de rodas no máximo a 850mm acima do chão e com um
espaço por baixo do balcão de pelo menos 700mm acima
do chão, que pode ser garantido através de um acesso
nivelado e de assentos removíveis ou sem qualquer tipo
de assentos, de modo a acomodar os utilizadores de
cadeiras de rodas. As pernas ou bases das mesas devem
ser colocadas nas extremidades dos tampos das mesas
de modo a acomodar os utilizadores de cadeiras de rodas.
Também devem existir lugares com apoios de braços
para ajudar as pessoas portadoras de deficiência com
mobilidade a sentar-se e levantar-se.

K :4

Camarotes para a direcção
e para empresas
Conforme previamente referido, todas as áreas do estádio,
nomeadamente os camarotes VIP e para a direcção assim
como os camarotes para empresas, devem ser acessíveis
às pessoas portadoras de deficiência, assim como quaisquer
outras instalações ou serviços adjacentes. Desta forma, os
princípios de design inclusivo também devem ser aplicados
nestas áreas e devem ser realizadas benfeitorias, quando
necessário, de modo a garantir a igualdade de acesso.

91

Lojas e outras áreas
comerciais

Muitos clubes de futebol e estádios possuem lojas que
vendem os produtos de merchandising e recordações do
clube, sendo que estas vendas tornaram-se uma fonte
importante e valiosa de receitas. Vários estádios também
têm museus e salas de conferências que frequentemente
estão abertos nos dias em que não há jogo. É importante
que estas áreas sejam totalmente acessíveis, pois os
adeptos portadores de deficiência não são diferentes
dos outros adeptos e podem desejar adquirir réplicas
dos equipamentos ou outros artigos de merchandising e
também podem estar interessados em assistir aos eventos
promovidos pelo clube assim como outras actividades.
Se as lojas do estádio não garantirem condições de
acessibilidade, existe a probabilidade de estarem a perder
dinheiro, não só com as pessoas portadoras de deficiência,
mas também com os seus amigos e familiares.

K :6

portadores de deficiência, nomeadamente fotógrafos
desportivos, aos quais devem ser garantidas instalações
e serviços acessíveis, tal como aos espectadores (neste
caso específico na zona de trabalho dos profissionais da
comunicação social, na sala de conferências de imprensa,
nas zonas de entrevista, etc.).
Para além disso, nos estádios mais antigos os transmissores
de rádio e televisão podem precisar de montar infraestruturas temporárias para fazerem a cobertura do jogo,
o que pode incluir a colocação temporária de cabos, mas
com um planeamento cuidadoso tal deve ser possível
de modo a garantir que não atravessam os trajectos
utilizados por peões ou as vias de acesso. Nos casos em
que tal não possa ser evitado, é crucial que estes cabos
sejam devidamente cobertos de modo evitar o mínimo
impedimento possível de acesso e permitir aos utilizadores
de cadeiras de rodas e a outros utilizar estes percursos em
segurança e sem dificuldades. A cobertura dos cabos deve
garantir uma ligeira rampa sobre os cabos e contrastar
visualmente com as superfícies envolventes de modo a
que sejam facilmente identificáveis pelas pessoas com
deficiências visuais.

Meios de comunicação
As pessoas portadoras de deficiência são cada vez
mais activas e independentes e exercem todos os tipos
de profissões. Existe um número cada vez maior de
profissionais de imprensa com acreditação e outros
representantes de outros meios de comunicação
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Sair do estádio

É importante garantir a segurança dos espectadores
portadores de deficiência e do pessoal antes, durante
e após o jogo, nomeadamente quando estão a sair do
estádio. Os dirigentes de clubes e os responsáveis dos
estádios devem ter em conta que, muito embora nem
todos os espectadores cheguem ao estádio à mesma hora,
todos desejam abandonar o estádio ao mesmo tempo.

L :1

Saídas

Conforme previamente explicado, a maioria das
directrizes recomendam que os espectadores portadores
de deficiência tenham a possibilidade de assistir ao jogo
em diferentes partes do estádio e, sempre que possível
cada bancada deve ter entradas e saídas acessíveis. No
entanto, tal dependerá em grande medida do projecto
do estádio, o número de áreas acessíveis e de entradas
fornecidas e do plano de segurança implementado pelo
responsável do estádio. Muitos estádios já existentes, em
particular, têm pontos de acesso mais limitados para as
pessoas portadoras de deficiência. No entanto, até mesmo
nestas situações, com soluções de design inteligentes
e alterações deve ser possível garantir mais entradas
acessíveis e entradas de modo a garantir uma maior
hipótese de escolha às pessoas portadoras de deficiência.
As saídas normais podem simplesmente ser o percurso
inverso do percurso de entrada.
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Os procedimentos de segurança devem evitar conflitos
e confusão entre espectadores portadores de deficiência
e espectadores não portadores de deficiência durante a
normal saída do estádio assim como em evacuações de
emergência.

L :2

Sistemas e resposta de
emergência

Os autores desta publicação desejam salientar a
importância de obter aconselhamento junto do perito local
em segurança e sistemas e resposta de emergência. A
informação disponibilizada neste documento é apenas
informação de referência. Poderão existir diferentes
regulamentos, legislação e normas locais.
A chave para serviços de emergência acessíveis é o
planeamento. Os responsáveis do estádio devem ter
noção do número cada vez maior de pessoas portadoras
de deficiência que têm um estilo de vida activo na
comunidade e consequentemente no seu estádio em
dias de jogo. Devem garantir que todo o planeamento de
emergência realizado inclui uma análise da melhor forma
de responder às pessoas portadoras e não portadoras de
deficiência. Tal como um bom planeamento de acesso,
os procedimentos de evacuação, primeiros socorros e
de emergência devem ter em conta as necessidades

específicas das pessoas portadoras de deficiência. Mas
as medidas que ajudam as pessoas a orientarem-se,
sobretudo num ambiente que não lhes é familiar, são
essenciais para todos e não apenas para as pessoas com
deficiências visuais, daltónicas ou com perda de audição.
Nem sempre uma pessoa que tem problemas auditivos
é completamente insensível aos sons: muitas destas
pessoas são suficientemente sensíveis a sinais de alarme
audíveis convencionais e não precisam de quaisquer

medidas especiais. Na maioria das situações também é
razoável que os espectadores com problemas auditivos e
surdos dependam dos outros espectadores e do pessoal
relativamente aos avisos de emergência. No entanto,
também deve ser considerada a utilização de um alarme
de incêndio visual ou um sistema de aviso estroboscópico
que funciona em conjunto com sinais sonoros. Estes
sistemas devem, em particular, ser visíveis nas instalações
sanitárias e nos compartimentos das casas de banho e
em frente aos elevadores em todo o estádio. Sempre que
possível a informação de segurança e de emergência
também deve ser apresentada nos placards ou nos ecrãs
de vídeo em todo o estádio. Um meio alternativo de reforçar
o alarme inclui os sistemas em que são utilizados pagers,
dispositivos electrónicos com vibração e sinais sonoros
que funcionam em bandas de frequência cuidadosamente
seleccionadas.
Os alarmes de incêndio e os extintores devem estar
instalados a uma altura acessível de modo a que qualquer
pessoa, nomeadamente os utilizadores de cadeiras de
rodas os possam alcançar em caso de emergência.
Procedimentos de emergência e mapas com as saídas,
de leitura fácil, a uma altura adequada, também devem ser
disponibilizados em todo o estádio.
O pessoal do estádio deve ter formação de modo a facilitar
a evacuação segura das pessoas portadoras de deficiência
em caso de emergência e as equipas de resposta devem
estar sensibilizadas relativamente aos problemas e
condições de saúde comuns enfrentadas pelas pessoas
portadoras de deficiência de modo a garantirem uma
resposta adequada.
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As pessoas portadoras de deficiência sem problemas
de mobilidade devem ter a hipótese de escolherem mais
do que uma entrada e saída. Para além disso, deve ser
disponibilizado equipamento especial de modo a ajudar na
evacuação.
As medidas de segurança são, claro está, uma parte crucial
da administração do estádio. No entanto, não devem ser
interpretadas de modo a impor restrições indevidas às
pessoas portadoras de deficiência. Conforme previamente
explicado neste documento, um design acessível deve
significar que os espectadores portadores de deficiência
podem assistir ao jogo em todos os pisos do estádio (não
apenas ao lado do campo), sem que a sua segurança ou a
de terceiros seja posta em perigo.

Vias de evacuação horizontais
As normas de segurança contra incêndios tradicionais
prevêem que as vias de evacuação sejam mantidas
desimpedidas, que sejam feitos os avisos sonoros ou
sinais de incêndio e que as pessoas sejam capazes, de
forma independente, de sair utilizando as escadas. Tratase de algo claramente inadequado para algumas pessoas
portadoras de deficiência, mas podem ser tomadas
medidas satisfatórias para auxiliar na evacuação nos
estádios utilizando métodos de construção adequados
resistentes a incêndios e através do desenvolvimento
de um sistema de gestão de evacuação abrangente em
conjunto com as autoridades locais responsáveis pela
segurança e os bombeiros. Se as vias de evacuação são
partilhadas por espectadores portadores de deficiência e
não portadores de deficiência, também é importante que

os responsáveis do estádio garantam que o pessoal que
trabalha nos dias de jogo e os assistentes de recintos
desportivos têm formação na área de sensibilização para
as questões da deficiência e estão devidamente alertados
relativamente a potenciais conflitos de segurança em caso
de emergência.

Abrigos
Um abrigo é uma área cuja construção é, regra geral,
resistente ao fogo pelo menos durante meia hora e a partir
da qual existe uma via de evacuação segura, através de
escadas protegidas ou de uma via de evacuação externa,
até à saída final. Sempre que possível, deve ser garantido
o acesso ao elevador de emergência, mas de qualquer
modo as vias de evacuação dos abrigos em todos os
pisos devem cumprir os regulamentos locais e as normas
de segurança e devem ser acordadas com as autoridades
locais responsáveis pela segurança e com os bombeiros.
Os abrigos são concebidos como um espaço seguro
temporário para pessoas portadoras de deficiência
para que possam esperar pelo elevador de evacuação
ou por auxílio para subirem ou descerem as escadas.
Devem ser suficientemente grandes e/ou em número
suficiente para albergarem o número máximo de pessoas
portadoras de deficiência previstas em cada piso. Pode
ser um compartimento do edifício separado de qualquer
potencial fonte ígnea ou um átrio protegido, corredor ou
lance de escadas. Um abrigo também pode ser uma área
aberta como um telhado plano, uma varanda ou um pódio
que esteja suficientemente protegido (ou distante) de
qualquer risco de incêndio e possua o seu próprio meio
Sair do estádio

Уход со стадиона

de evacuação.
Independentemente da área utilizada, cada abrigo tem
de ter espaço suficiente para os utilizadores de cadeiras
de rodas conseguirem fazer manobras e para que todos
aqueles que precisem do abrigo aguardem para serem
evacuados, sem ter efeitos adversos na evacuação das
outras pessoas. Também se recomenda que exista um
sistema de comunicação entre o abrigo e o ponto de
controlo do incêndio de modo a evitar que as pessoas
portadoras de deficiência não fiquem sem qualquer tipo de
assistência em caso de emergência.

Elevadores de evacuação
Um elevador de passageiros normal só pode ser
utilizado para evacuações de emergência se cumprir as
salvaguardas exigidas para elevadores de evacuação.
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Num estádio, um elevador de evacuação poderá ser
uma necessidade de carácter prático para garantir uma
evacuação rápida das pessoas portadoras de deficiência,
muito em particular os utilizadores de cadeiras de rodas.
Ao contrário de um elevador de passageiros normal, é
crucial que o elevador que seja utilizado como meio de
evacuação para pessoas portadoras de deficiência possa
continuar a funcionar com um grau de segurança razoável
em caso de incêndio, o que só é possível quando são
acauteladas todas as salvaguardas adequadas ao nível
do sistema de engenharia do elevador e quando existe
um poço de elevador. Até mesmo com estas salvaguardas
um elevador pode avariar, por isso é crucial que após
ter alcançado um abrigo, recorrendo a um elevador de
evacuação, a pessoa portadora de deficiência possa ter
acesso a escadas como último recurso, caso as condições
no abrigo se tornem insustentáveis. Todos os elevadores
de evacuação e abrigos correspondentes devem, por
isso, garantir o acesso a escadas protegidas onde os
utilizadores de cadeiras de rodas possam, se necessário,
ser transportados (é disponibilizada mais informação
sobre escadas de evacuação no fim do capítulo).
Um elevador contra incêndios (previsto para ser utilizado
pelos bombeiros) também pode ser utilizado para evacuar
pessoas portadoras de deficiência. Podem ser tomadas
medidas pelo responsável do estádio para dar início a
esta evacuação assumindo o controlo destes elevadores
até à chegada dos bombeiros, que podem seguidamente
dar continuidade à evacuação das pessoas portadoras
de deficiência que ainda se encontrem no estádio. Estes
elevadores devem cumprir os regulamentos locais de

segurança e emergência e cumprir os requisitos para
os elevadores de evacuação. Também é crucial que
seja feita a ligação com a autoridade de segurança e
luta contra incêndios relevante de modo a coordenar os
procedimentos no que diz respeito à utilização de um
elevador contra incêndios para objectivos de evacuação.
Todos os elevadores designados para serem utilizados
como elevadores de evacuação devem estar claramente
indicados enquanto tal, devidamente sinalizados em
todos os pisos. Um elevador de evacuação deve estar
localizado numa zona protegida ou abrigo, consistindo no
próprio poço do elevador e um átrio protegido em cada
piso servido pelo elevador. Conforme referido, o abrigo
protegido também deve ter escadas protegidas (escadas
de evacuação). Excepto nos casos de elevadores que
só servem dois pisos, os elevadores de evacuação
devem ter um interruptor que leva o elevador até à saída
final (normalmente o piso zero), que isola os botões de
chamada e permite a uma pessoa devidamente autorizada
controlar o elevador. O abastecimento de energia principal
deve ser garantido através de um circuito exclusivo para
esse elevador. Também deve existir um abastecimento
secundário de uma fonte de abastecimento independente
ou gerador de emergência e um interruptor automático para
mudar de um sistema para o outro. Qualquer subestação
eléctrica, quadro de distribuição ou gerador que esteja
a alimentar o elevador deve ser resistente ao fogo pelo
menos durante o mesmo período de tempo que o próprio
poço do elevador.

Cadeiras de evacuação
Em caso de emergência e quando o elevador de evacuação
não puder ser utilizado, pode recorrer-se a uma cadeira de
evacuação de modo a transportar a pessoa portadora de
deficiência pelas escadas rapidamente e em segurança.
Uma cadeira de evacuação permite que uma pessoa apenas
consiga proceder à evacuação de uma pessoa portadora
de deficiência, ou alguém que esteja ferido utilizando as
escadas recorrendo a esta cadeira de evacuação sem que
tenha de fazer um grande esforço de levantar ou carregar
a cadeira.
Existem várias cadeiras de evacuação disponíveis no
mercado. Os requisitos mínimos para estas cadeiras são
que devem ser leves e fáceis de utilizar. Deve ser possível
pendurá-las na parede ou dobrá-las de modo a que seja
possível
guardálas em segurança
nos abrigos e em
zonas de evacuação
determinantes para
serem utilizadas em
caso de emergência.
Todo o pessoal deve
saber onde é que
as cadeiras estão
guardadas e deve
ter formação e ser
capaz de utilizá-las
correctamente em
Figura 28 – Um exemplo de uma cadeira de
evacuação de emergência
caso de emergência.
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Caso seja necessário transferir um utilizador de cadeira de
rodas da sua cadeira para uma cadeira de evacuação, deve
ter-se todo o cuidado para o fazer de forma segura e para
que a pessoa fique bem assente na cadeira, que deve estar
equipada com um cinto ou arnês de segurança.

e suficientemente largos e afastados da parede de modo
a permitir um apoio seguro. Também se recomenda que
estejam sinalizados com setas a indicar a direcção do piso
de saída mais próximo em todos os pisos excepto o piso
zero ou de saída.

Escadas de evacuação

Elevadores de escadas para cadeira de rodas

Quando uma área de abrigo não tem acesso a um elevador
de emergência, as escadas que servem este abrigo devem
estar em conformidade com os requisitos de evacuação
em segurança. Regra geral, devem ter um espelho com
uma altura máxima de 170mm, em vez da altura máxima
permitida de 180mm para escadas de evacuação noutros
locais.

Quando são utilizados elevadores de escadas para
cadeira de rodas para garantir o acesso normal, não
devem ser utilizados como meio de evacuação. No
entanto, quando existirem elevadores de escadas
instalados em escadas que também são utilizadas para
evacuações de emergência é essencial que a largura da
escadaria necessária para as escadas de evacuação não
seja reduzida por qualquer parte do elevador de escadas,
tal como o carril. Também poderá ser necessário fazer
compensações noutras zonas do trajecto de evacuação
para compensar o espaço ocupado por outras peças da
instalação do elevador, como, por exemplo, o motor e o
próprio elevador quando não está a ser utilizado.

Regra geral, as escadas estreitas com patamares
apertados são consideradas inadequadas para objectivos
de evacuação. As escadas têm de ter uma largura que
permita que as cadeiras de rodas e os seus ocupantes
possam ser transportados, se necessário. A largura
mínima para qualquer parte de um sistema de evacuação
num estádio é 1100mm para instalações já existentes e
1200mm para novos estádios, que é adequada para uma
cadeira de rodas de aço tubular normal. Se os corrimãos
se projectarem mais do que 100mm da extremidade das
escadas, estas dimensões mínimas aplicam-se ao espaço
entre os corrimãos.

Corrimãos e setas de saída
O projecto de corrimãos para escadas de evacuação exige
uma atenção particular. Deve haver um contraste visual
com as paredes que os suportam, devem ser contínuos

Rampas
As rampas podem ser uma alternativa útil às escadas, mas
surgiram dúvidas se seriam adequadas para pequenos
desníveis nos estádios, pois poderá não ser fácil vêlas durante uma evacuação de emergência. Quando
necessário, o declive deve ser o menos inclinado possível,
pois deve cumprir os regulamentos locais de construção e
segurança. Também deve existir sinalização clara alertando
as pessoas para este desnível. Consultar secção H:4 para
mais informação sobre rampas em geral.
Уход со стадиона
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Formação em matéria de acessibilidade

M:1

Muito embora os autores da presente publicação se tenham
concentrado nas normas de design e recomendações
de boas práticas, existe uma estreita associação entre o
design e a gestão realizada.
As infra-estruturas bem concebidas devem reduzir a
necessidade de contratar mais pessoal e assistentes
de recintos desportivos para os dias de jogo. Contudo,
independentemente das infra-estruturas, a formação
em matéria de sensibilização para as questões da
acessibilidade e etiqueta para lidar com pessoas portadoras
de deficiência continua a ser fundamental para garantir
serviços verdadeiramente acessíveis. Além disso, também
é geralmente aceite que as barreiras comportamentais
e de comunicação, assim como as ideias erradas e os
estereótipos, podem ainda ser mais difíceis de ultrapassar
do que os obstáculos arquitectónicos.
Como tal, os clubes e os responsáveis dos estádios devem
garantir que todo o pessoal do serviço de apoio ao cliente e
os assistentes de recintos desportivos estão devidamente
treinados e sensíveis às necessidades das pessoas
portadoras de deficiência. O possuir conhecimentos
e estar familiarizado com todas as infra-estruturas do
estádio, incluindo a sua localização e acessos, é uma parte
fundamental desta formação. Folhetos acerca do estádio
de fácil compreensão - com informações acerca das infraestruturas e serviços acessíveis disponíveis e respectiva
localização - constituem um importante guia tanto para
o pessoal como para os espectadores portadores de
deficiência.
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O pessoal e os assistentes de recintos desportivos
devem receber formação geral sobre como lidar com
as pessoas portadoras de deficiência, assim como
formação em matéria de acessibilidade atendendo às
especificidades da sua função e do recinto. O objectivo da
formação em matéria de sensibilização para as questões
da acessibilidade e etiqueta para lidar com pessoas
portadoras de deficiência é aumentar os conhecimentos e
desmistificar os temas relacionadas com a deficiência para
toda a equipa do serviço de apoio aos clientes e para todos
os voluntários. A formação deve muni-los das ferramentas
e da confiança necessária para que, no desempenho das
suas funções, exibam comportamentos correctos quando
lidam com pessoas portadoras de deficiência e estejam
cientes das questões relacionadas com a acessibilidade.
A formação deve ser eficaz, adequada do ponto de vista
cultural e centrada em formas práticas com vista a garantir
uma experiência no dia do jogo de elevada qualidade para
todos os espectadores portadores de deficiência.
O oficial de ligação às pessoas portadoras de deficiência
ou o responsável pelas questões da acessibilidade
deve participar no planeamento antes do jogo, com o
responsável do estádio, e garantir que os assistentes
de recintos desportivos e o pessoal do dia do jogo têm
a devida formação e são capazes de lidar com todas
as questões relacionadas com a acessibilidade e a
deficiência, incluindo: deslocações de, para e no estádio,
estacionamento de automóveis, infra-estruturas (casas
de banho, zonas de restauração e lojas do clube), áreas
de visualização dos espectadores e procedimentos de
evacuação de emergência.

Assédio e abuso de
pessoas portadoras de
deficiência
Para alguns europeus portadores de deficiência, a
segurança é um direito que lhes é negado com frequência.
Actos violentos e hostis, com base na “deficiência” de uma
pessoa podem ocorrer na rua, nos transportes públicos,
no trabalho, em casa, na Internet; tanto é assim que as
pessoas portadoras de deficiência começam a aceitá-los
como parte da sua vida quotidiana e, não raras vezes,
são obrigadas a ir muito além do imaginável para os
evitar, assim limitando as suas próprias vidas. Tais crimes
baseiam-se na ignorância, preconceito, discriminação e
ódio, sendo que não têm espaço numa sociedade aberta
e democrática. A sensação de insegurança ou ser uma
pessoa indesejada – do abandono ou rejeição até à
violência, assédio e estereotipização negativa – tem um
considerável impacto negativo na sensação de segurança e
bem-estar da pessoa portadora de deficiência. Alem disso,
afecta negativamente a sua capacidade de participar tanto
social como economicamente nas suas comunidades.
Segundo um relatório do Gabinete de Gestão Pública,
encomendado pela Comissão para a Igualdade e os
Direitos Humanos do Reino Unido* “as pessoas portadoras
*Disabled people’s experiences of targeted violence and hostility, Chih Hoong
Sin, Annie Hedges, Chloe Cook, Nina Mguni and Natasha Comber, Gabinete
de Gestão Pública, Comissão para a Igualdade e os Direitos Humanos, 2009

de deficiência têm um maior risco de serem vítimas
quando comparadas com as pessoas não portadoras
de deficiência. Os dados sugerem que as pessoas com
dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de saúde
mental estão sujeitas a um maior risco e a níveis mais
elevados de vitimização real.”
O relatório sublinha ainda que existe um número muito
considerável de incidentes que não são comunicados, o
que não se deve exclusivamente às barreiras do sistema
de justiça penal ou a organizações terceiras: “A relação
entre a vítima e o agressor pode colocar também enormes
obstáculos à capacidade e vontade da pessoa portadora
de deficiência de comunicar o sucedido.” As pessoas
portadoras de deficiência também se podem culpar pelo
que lhes aconteceu ou podem limitar-se a aceitar estes
incidentes como parte do seu quotidiano.
O CAFE e a FARE (Futebol contra o Racismo na Europa)
receberam vários relatórios* e imagens de crimes de
ódio para com as pessoas portadoras de deficiência que
ocorreram em jogos de futebol europeus, incluindo abuso
verbal, cartazes ofensivos e ameaças de violência física.
Além disso, já se registaram incidentes de abuso verbal
e intimidação em diversos fóruns da Internet para os fãs
do futebol. Os autores da presente publicação solicitam
a todas as partes interessadas que estejam cientes
destes riscos e sejam vigilantes no que diz respeito à
monitorização e à comunicação dos incidentes de abusos

101

ligados à deficiência que ocorram num jogo. Tal deve incluir
a introdução de serviços de notificação de incidentes e de
linhas de apoio eficazes, que sensibilizem as pessoas
para esta forma de abuso menos conhecida.
*Hateful: Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and
Ukrainian Football 2009-2011

M:2

Regras de etiqueta básicas
para lidar com as pessoas
portadoras de deficiência
As pessoas portadoras de deficiência esperam receber o
mesmo apoio ao cliente que as pessoas não portadoras de
deficiência. A formação em matéria de regras de etiqueta
para lidar com as pessoas portadoras de deficiência e as
questões da acessibilidade resume-se a um bom serviço
de apoio ao cliente. A fim de compreender exactamente
aquilo que o seu cliente pretende, tem de se concentrar
na pessoa e não na sua deficiência ou problema. As
suas necessidades específicas podem ser diferentes
das dos clientes não portadores de deficiência, mas a
sua abordagem deve ser exactamente a mesma. Deve
simplesmente envidar esforços para eliminar quaisquer
barreiras que possam estar a restringir a utilização

dos serviços e das infra-estruturas por parte da pessoa
portadora de deficiência.
As pessoas portadoras de deficiência com as quais o
seu pessoal se irá deparar serão sobretudo colegas e
voluntários que trabalham no estádio ou espectadores
que pretendem passar um bom bocado no estádio.
Não querem que as pessoas tenham piedade, apenas
pretendem consideração e um bom serviço.
Importa recordar que nem todas as pessoas portadoras
de deficiência usam uma cadeira de rodas e que muitas
têm de lidar com um grande número de barreiras físicas,
sensoriais, psicológicas e ou intelectuais. Por exemplo,
existem pessoas cegas ou portadoras de deficiência visual
que também têm mobilidade reduzida, por isso, podem
utilizar um auxiliar de mobilidade, tal como uma bengala,
andarilhos ou muletas, e pessoas com dificuldades de
aprendizagem que também podem ser cegas ou surdas
ou usar uma cadeira de rodas. Além disso, existem muitas
pessoas portadoras de deficiência com doenças invisíveis
ou ocultas como artrite, epilepsia, problemas cardíacos,
dificuldades respiratórias, problemas de saúde mental e
perda auditiva. Estes tipos de espectadores portadores de
deficiência também poderão necessitar de uma atenção
e de um apoio especiais quando utilizam as suas infraestruturas e serviços, à semelhança dos utilizadores de
cadeiras de rodas e pessoas cegas.
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M :3

Linguagem não
discriminatória
Os autores da presente publicação preocuparam-se em
usar o modelo social de deficiência, sempre que possível,
ao longo do documento, tal como descrito na secção A.
É fundamental que todos tentemos utilizar os termos
correctos quando nos referimos às pessoas portadoras de
deficiência. Além disso, é crucial que envidemos todos os
esforços para nos afastarmos de palavras e expressões
mais negativas ou estereotipadas que, por vezes, são
utilizadas para descrever as pessoas portadoras de
deficiência.
Alguns desses termos são: “debilitado”, “diminuído”,
“inválido” e “deficiente”. A título de exemplo, a palavra
“inválido” baseia-se na palavra em inglês que significa
literalmente inválido ou inútil. Por seu turno, muitos
consideram que a palavra inglesa “handicapped”
(deficiente) deriva de um termo que antigamente era
utilizado para descrever uma pessoa que pedia com uma
“hand-and-cap” (mão e boné”).
Será necessário algum tempo para que a sociedade
mude, mas a família do futebol pode assumir um papel de
liderança ao falar sobre medidas positivas que irão ajudar
a eliminar os estereótipos e as imagens negativas de
pessoas portadoras de deficiência. Se pretender receber
mais informações acerca deste tema, contacte o CAFE.
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M :4

Comunicar eficazmente
A boa comunicação é importante quando se está a prestar
apoio a qualquer cliente, mas é especialmente importante
para algumas pessoas portadoras de deficiência, tais
como pessoas cegas ou portadoras de deficiência visual e
pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva (ver
secção J para obter mais informações).
Quando está a falar sobre coisas que são importantes para
a pessoa portadora de deficiência, é importante que se
dirija a ela e não à pessoa que a está a acompanhar. Além
disso, não se esqueça de tratá-la com respeito. Tente dar
um passo atrás, baixar-se ou sentar-se quando está a falar
com um utilizador de cadeira de rodas, para que este o
possa ver facilmente sem ter de esticar o pescoço ou olhar
para cima. Poderá ainda ter de se deslocar para um local
mais calmo, a fim de facilitar a comunicação.
Ouça atentamente. Se a pessoa portadora de deficiência
possui uma dificuldade de aprendizagem ou perturbação
da fala, esteja ciente de que poderá ter de esperar mais
tempo do que está habituado para que esta pessoa
se consiga explicar, colocar uma pergunta ou dar uma
resposta. Nunca deve terminar as frases de outra pessoa.
Escute sempre atenta e pacientemente aquilo que a pessoa
portadora de deficiência lhe diz. Caso não a compreenda,
não tenha receio em lhe pedir para repetir novamente. Em
alternativa, repita o que acha que foi aquilo que a pessoa
portadora de deficiência disse, de modo a certificar-se de
que a ouviu correctamente.

M:5

As pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva
poderão ter de ler nos lábios. Se for caso disso, olhe
directamente para essas pessoas quando estiver a falar e
não esconda a sua boca nem o seu rosto. Esteja ciente de
que uma forte luz solar ou as sombras podem escurecer
as expressões, fazendo que seja mais difícil ler nos lábios.
Fale claramente - usando frases curtas e objectivas
– mas a uma velocidade normal e com a sua entoação
normal, salvo se a pessoa lhe pedir especificamente para
falar mais alto ou devagar. Caso a pessoa não o tenha
percebido, não tenha receio de se repetir ou de tentar
reformular o que disse. Para algumas pessoas surdas
ou portadoras de deficiência auditiva e com dificuldades
de aprendizagem poderá ser mais fácil se também fizer
gestos com as mãos ou usar um mapa quando estiver
a dar indicações. Caso a pessoa não o compreenda,
ofereça-se para comunicar utilizando um papel e uma
caneta. Quando se dirige a uma pessoa com dificuldades
de aprendizagem, é extremamente importante usar frases
positivas e objectivas, tais como, “Está à procura do seu
lugar?” em vez de “Não está à procura do seu lugar, pois
não?”.

Assistir uma pessoa
portadora de deficiência
Não parta do princípio que uma pessoa portadora de
deficiência necessita de ajuda só porque tem uma
deficiência. O que para si pode parecer uma pessoa
em dificuldades, pode ser apenas alguém a orientar-se
perfeitamente bem ao seu próprio ritmo e à sua própria
maneira. Pergunte sempre primeiro, e se a pessoa
portadora de deficiência lhe responder que não precisa
da sua ajuda, não imponha a sua assistência nem fique
ofendido pela sua oferta ter sido recusada.
Seja proactivo e ofereça assistência, caso julgue que é
necessário, mas nunca toque numa pessoa portadora de
deficiência nem no seu auxiliar de mobilidade sem o seu
consentimento. Para além de ser indelicado, pode afectar
o seu equilíbrio. Se uma pessoa portadora de deficiência
solicitar assistência para lhe indicar o seu lugar ou outras
infra-estruturas e você não puder abandonar o seu local,
chame um dos seus colegas para prestar ajuda.

cotovelo e caminhe ao seu lado. Descreva sempre o seu
caminho ou percurso. Por exemplo, "Mais alguns passos
e viramos à esquerda" ou "Estamos quase a chegar a
uns degraus". Quando chegar ao destino, deixe a pessoa
portadora de deficiência ver onde está e, se for necessário,
peça a outro elemento do pessoal para o substituir.
Se a pessoa portadora de deficiência tiver um cão guia,
pode preferir caminhar sozinha ao seu lado. Os cães guia
estão muito bem treinados e você não lhes deve tocar,
alimentar ou distrair enquanto estes estão a trabalhar.
Acima de tudo, não tenha medo das pessoas portadoras
de deficiência. Não as vai incomodar se cometer um erro,
desde que as trate com respeito e compreensão.

Se um utilizador de cadeira de rodas solicitar a sua
assistência, primeiro pergunte à pessoa para onde quer ir
e, depois, diga que a vai empurrar.
Ao acompanhar pessoas cegas ou portadoras de
deficiência visual deve deixar que esta lhe agarre o seu
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Exemplos práticos
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Exemplo prático 1
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Exemplo prático 2

107

N:3

Exemplo prático 3
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Exemplo prático 4
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Exemplo prático 5
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Exemplos práticos

Os seguintes exemplos de boas práticas em termos de
melhorias ao nível do design, com base em clubes e locais
fictícios, foram adaptados (mediante uma autorização
especial) a partir do UK Accessible Stadia Guide. Um
também faz parte do CEN Technical Report CEN/TR
15913:2009 sobre infra-estruturas para espectadores.
Reconhece-se que não existem dois locais ou dois
projectos iguais, sejam projectos relacionados com
estádios novos ou antigos. Contudo, há muitos aspectos
que podem ser transferidos. Cada exemplo tenta descrever
uma abordagem total que inclui condições de acesso,
estacionamento, bilhetes, circulação, movimento e, mais
importante, soluções de boa visualização.

N :1

Exemplo prático 1

um processo de consulta em matéria de acessibilidade
para permitir a monitorização de cada fase de design
e construção. Foi acordada uma lista de verificação
para avaliar as condições de acesso, que servirá para
documentar este processo de consulta orientado para
os utilizadores. O plano de actividades em matéria de
acessibilidade será monitorizado e revisto regularmente.
Transporte: Existem paragens para os autocarros
e veículos com pessoas portadoras de deficiência
(automóveis) com um serviço de transporte acessível a
partir dos parques de estacionamento público designados.
Existem 12 lugares de estacionamento para pessoas
portadoras de deficiência (mais de 6% da capacidade total
do parque de estacionamento).
Acesso ao campo: Entradas específicas com acessos
planos.

Descrição: Um novo estádio com capacidade para 50000
pessoas que está localizado nos arredores da cidade e
tem boas ligações ferroviárias e rodoviárias, assim como
um serviço de autocarros local. O terreno apresenta uma
diferença de nível de dois metros de norte para sul. O
parque de estacionamento do estádio só tem capacidade
para 100 automóveis. Existem vários estacionamentos
públicos num raio de 2km.
Plano de acessibilidade e sumário: O consultor em
matéria de acessibilidade preparou uma declaração de
acessibilidade e um plano de actividades em matéria de
acessibilidade em cooperação com a equipa de design e
o clube. Além disso, os arquitectos e a equipa de design
trabalharam em estreita parceria com as organizações
locais em matéria de deficiência, a fim de estabelecerem
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Circulação e movimento: Escadas, rampas e elevadores
acessíveis para os pisos superiores.
Infra-estruturas de apoio: Instalações sanitárias e
zonas de restauração próximas das áreas de visualização
das pessoas portadoras de deficiência. As áreas de
visualização encontram-se dispersas e localizadas em
diferentes posições à volta do estádio, incluindo zonas
familiares. Os espectadores portadores de deficiência da
equipa visitante estarão ao pé dos seus próprios adeptos.
Disposição flexível incluindo lugares espaçosos e de fácil
acesso em vários locais para espectadores portadores de
deficiência (pessoas que não utilizam cadeiras de rodas) e
para os seus cães guia.
Informações e sinalização: Abordagem coordenada
às informações e à sinalização, que inclui reserva de
bilhetes para espectadores portadores de deficiência,
infra-estruturas no dia do jogo, localização das áreas de
visualização e instalações de apoio. Comentários do jogo
acessíveis. Segurança e plano de evacuação. Formação
do pessoal (deficiências e acessibilidades).
Lugares para espectadores portadores de deficiência:
Espaços para utilizadores de cadeiras de rodas (com
lugar para acompanhante): 230 (1400mm2)
Lugares espaçosos e de fácil acesso: 230* (mín. 500mm
x 760mm)
*Disposição flexível passível de ser aumentada
Localização dos espaços para utilizadores de
cadeiras de rodas:
Bancada Oeste: 50 piso superior e 20 ao nível do terreno
de jogo

Exemplo prático nº1 (não está à escala)

Bancada Este: 50 piso superior e 15 ao nível do terreno
de jogo

Bancada Sul: 43 piso superior e 10 ao nível do terreno de
jogo
Bancada Norte: 32 piso superior e 10 ao nível do terreno
de jogo
TOTAL (com lugar para acompanhante): 230
•

230 lugares espaçosos espalhados ao longo do estádio
nos pisos inferior e intermédio.

•

Os bancos dos suplentes e do 4º árbitro estão
localizados na zona de lugares, Bancada Oeste.

•

Todos os espaços para utilizadores de cadeiras de
rodas foram concebidos de forma a garantirem uma
boa visibilidade, mesmo quando os adeptos não
portadores de deficiência se levantarem. Valor C: 90.

•

Localização flexível das instalações sanitárias e das
zonas de restauração, dependendo do número de
clientes (adeptos da equipa visitante).

N :2

Exemplo prático No. 2
(não é fiel à escala)
Descrição: Um novo estádio com capacidade para 10000
pessoas (3000 lugares sentados e 7000 em pé - cobertos).
O plano de desenvolvimento a longo-prazo inclui a
possibilidade de uma bancada com lugares sentados
na parte oriental do estádio. Localizado nos arredores
da cidade a 5km da estação ferroviária mais próxima,
existe um bom serviço de autocarros local para o estádio,
cuja frequência aumenta nos dias de jogo. O estádio
encontra-se rodeado por pequenas indústrias e algumas
áreas residenciais, com estacionamento no estádio para
150 automóveis. Os estacionamentos públicos estão
disponíveis nos dias de jogo. O terreno apresenta uma
inclinação de quase 4 metros de oeste para este.
Plano de acessibilidade e sumário: O clube vendeu
o seu actual estádio localizado no centro da cidade
e irá mudar-se para um novo local a fim de aumentar
significativamente a capacidade do estádio, tanto em
termos de lugares sentados, como de lugares em pé.
As infra-estruturas de apoio e as actividades comerciais
irão aumentar, incluindo a abertura de um ginásio. Após
um processo de consulta e diálogo com um fórum para a
acessibilidade (clube de adeptos portadores de deficiência
e organizações locais em matéria de deficiência) foi
estabelecido e acertado um processo de consulta em
matéria de acessibilidade para o novo projecto que irá
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incluir lugares para os utilizadores de cadeiras de rodas
e lugares espaçosos para os adeptos portadores de
deficiência, bem como a introdução da áudio descrição
para os espectadores cegos ou portadores de deficiência
visual. O consultor em matéria de acessibilidade e a equipa
de design irão preparar uma declaração e um plano de
actividades, que serão revistos e avaliados ao longo da
fase de construção e desenvolvimento do novo estádio.
Em cooperação com o fórum para a acessibilidade, será
delineada uma lista de avaliação da acessibilidade, que
será utilizada para monitorizar e registar este processo de
consulta orientado para os utilizadores. As infra-estruturas
e os serviços também serão revistos e monitorizados após
a conclusão das obras e, uma vez mais, quando estiverem
em funcionamento.
Transportes: A autorização do departamento local de
ordenamento do território incluía uma "plano de transportes
ecológico", e o clube irá fornecer, como complemento
ao serviço local de autocarros, um serviço de transporte
minibus de ida-e-volta acessível a partir da principal linha
da estação ferroviária e celebrou acordos com as fábricas
locais para ter mais lugares de estacionamento acessíveis
nos dias de jogo. Existirão pontos de desembarque
cobertos para os passageiros portadores de deficiência
e autocarros perto das entradas, juntamente com 15
lugares de estacionamento acessíveis para espectadores
portadores de deficiência e 2 para o pessoal.
Acesso ao campo: Entradas específicas com acessos
planos.
Circulação e movimento: Rampas e escadas acessíveis
para a bancada oriental. Elevadores e escadas para o piso
superior da sala do clube e posições de visualização.

Exemplos práticos

Exemplos práticos

Infra-estruturas de apoio: Instalações sanitárias e áreas
de restauração acessíveis situadas em cada canto do
estádio e sob as bancadas.

Lugares espaçosos: 42* (mín. 500mm x 760mm)
*Disposição flexível passível de ser aumentada

Lugares: Lugares espalhados no estádio à volta do
campo e nos lugares sentados. Os espectadores
portadores de deficiência da equipa visitante estarão ao
pé dos seus próprios adeptos. Espaço para cães guias.
Todos os lugares para utilizadores de cadeiras de rodas
estarão situados em posições de visualização elevadas e
ao longo do campo, com boa visibilidade, mesmo se os
espectadores à sua volta se levantarem durante o jogo ou
o aquecimento das equipas.
Informações e sinalização: Abordagem coordenada
às informações e sinalizações, que inclui a reserva de
bilhetes para espectadores portadores de deficiência,
infra-estruturas do dia do jogo acessíveis, localização
das áreas de visualização e serviços. Programas e
comentários do jogo acessíveis. Segurança e plano de
evacuação. Formação do pessoal (formação em matéria
de deficiência e acessibilidade).
Lugares para espectadores portadores de deficiência:
Espaços para utilizadores de cadeiras de rodas: 42
(1400mm2)
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Localização dos espaços para utilizadores de
cadeiras de rodas:
Bancada Oeste: 20 piso superior e 10 flexíveis ao nível
do terreno de jogo
Bancada Sul: 6 ao nível do terreno de jogo
Bancada Norte: 6 ao nível do terreno de jogo
TOTAL (com lugar para acompanhante): 42
• Lugares espaçosos localizados na bancada Oeste.
Exemplo prático N.º 2 (não é fiel à escala)

• Os bancos de suplentes e do 4º árbitro estão situados
nos lugares sentados, bancada Oeste.
• Todos os espaços para utilizadores de cadeiras de
rodas foram concebidos a fim de garantir uma boa
visibilidade, mesmo quando os adeptos não portadores
de deficiência se levantam. Valor C: 90.

N :3

Exemplo prático 3
Descrição: Estádio com capacidade para 22000 pessoas
(todos lugares sentados) construído em 1993. As
propostas incluem uma nova bancada com capacidade
para 5000 lugares sentados (bancada sul) que substituiria
uma actual bancada com capacidade para 2500 lugares.
O estádio está situado numa área urbana de uma grande
cidade com boas ligações ferroviárias (2 quilómetros), mas
as principais estradas locais estão muito congestionadas
e são muito concorridas. Existe um desnível significativo
de 5 metros de sul para norte. O estádio tem um parque
de estacionamento limitado para 120 automóveis, com
parques de estacionamento da autoridade local nas
proximidades. É proibido estacionar nas ruas em dias de
jogo (excepto residentes).
Plano de acessibilidade e sumário: O clube tem como
política proporcionar zonas de visualização equitativas
para os adeptos portadores de deficiência (incluindo
utilizadores de cadeiras de rodas e lugares espaçosos/
fácil acesso) e trabalha em estreita parceria com o clube
de adeptos portadores de deficiência. A idade das actuais
infra-estruturas, construídas em 1993, bem como a
necessidade de aumentar a capacidade do estádio, levou
o clube a realizar uma auditoria de acessibilidade que irá
analisar todos os aspectos decorrentes dos deveres do
clube em matéria de acessibilidade enquanto entidade
empregadora e prestador de serviços aos espectadores.
Auditoria de acessibilidade: Os principais problemas e
lacunas identificadas foram as vias de acesso, as entradas,
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a má sinalização e informação, as instalações sanitárias e
as áreas de restauração localizadas em zonas remotas,
má visibilidade do terreno de jogo em determinadas áreas,
lugares insuficientes para utilizadores de cadeiras de rodas
e escasso número de lugares espaçosos para adeptos
portadores de deficiência, circulação e movimento para os
pisos superiores.
Condições actuais:
Espaços para os utilizadores de cadeiras de rodas, com
lugar para acompanhante: 100 (défice de 65)
Lugares espaçosos: 165 (má qualidade)
Condições propostas:
Espaços para os utilizadores de cadeiras de rodas, com
lugar para acompanhante: 165 (renovados e novos)
Localização dos espaços para os
utilizadores de cadeiras de rodas
e acompanhantes:
Bancada Oeste Piso superior
Ao nível do terreno
de jogo
Bancada Este Piso intermédio
Ao nível do terreno
de jogo
Bancada Sul
Piso superior
(Nova bancada) Piso intermédio
Ao nível do terreno
de jogo
Bancada Norte Piso intermédio
Ao nível do terreno
de jogo
TOTAL 		

Actual Proposto
35		
10		

45
15

20		
10		

18
15

0		
7		
4		

35
10
6

10		
4		

15
6

100 		

165

Lugares espaçosos: 165 (renovados)
Transporte e parque de estacionamento: O clube irá
fornecer um serviço de transporte ida-e-volta acessível
a partir dos parques de estacionamento da autoridade
local. Em dias de jogo, estarão disponíveis nas ruas locais
zonas de estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência. Existirá um ponto de desembarque para os
passageiros portadores de deficiência. Já existem 15
lugares de estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência.
Acesso ao campo: Serão criadas entradas específicas
com acessos planos.
Circulação e movimento: Elevadores, rampas e escadas
acessíveis.
Infra-estruturas de apoio: Serão criadas mais instalações
sanitárias e áreas de restauração acessíveis, no quadro
de um programa geral de renovação e beneficiação.
Lugares: Após consulta e acordo com o clube de adeptos
portadores de deficiência acerca das limitações das
infra-estruturas existentes e das restrições ao nível da
construção foi criado um número significativo de condições
para os espectadores portadores de deficiência no design
da nova bancada e um programa faseado de obras de
renovação nas bancadas existentes. Haverá espaços para
os espectadores portadores de deficiência com cães guia.
Informações e sinalização: Lugares flexíveis para
165 pessoas portadoras de deficiência, que podem ser
aumentados mas concentrados em áreas identificadas.

Exemplos práticos

Exemplos práticos

N :4

Exemplo prático 4

Além disso, as áreas para as famílias estarão localizadas
por detrás das posições de visualização ao lado do terreno
de jogo, nas bancadas Este e Oeste.
• Os bancos de suplentes e do 4º árbitro foram mudados
de lugar com os lugares sentados na bancada Oeste.
• Todos os espaços para utilizadores de cadeiras
de rodas foram concebidos para garantir uma boa
visibilidade, mesmo quando as pessoas não portadoras
de deficiência se levantam. Valor C: 90.
• As alterações nas bancadas existentes irão exigir
posições de visualização elevadas.
Exemplo prático N.º 3 (não é fiel à escala)

Descrição: Estádio com capacidade para 25000
pessoas, todos lugares sentados, construído em 1998.
As propostas incluem uma nova bancada Sul coberta
para 2500 pessoas que irá substituir uma bancada
construída em 1985. Localizado numa grande cidade,
numa área que está a atravessar um substancial processo
de reabilitação através de um conjunto de edifícios de
habitação, escritórios, pequenas empresas e um grande
supermercado. Foi proposta uma nova ligação ferroviária
para a zona, juntamente com o aumento dos serviços de
autocarros de outras partes da cidade. O estádio possui
um estacionamento para 300 automóveis. A renovação do
estádio inclui a melhoria das infra-estruturas existentes e
a construção de novas bancadas.
Plano de acessibilidade e sumário: O clube está a
apoiar a criação de um novo clube de adeptos portadores
de deficiência que estará envolvido no projecto juntamente
com a administração, um consultor em matéria de
acessibilidade e uma equipa de design. O clube
encomendou uma auditoria de acessibilidade às infraestruturas existentes e definiu um plano de actividades
em matéria de acessibilidade. Este estará sujeito a uma
revisão e avaliação ao longo da execução das obras de
adaptação e nova construção.
Auditoria de acessibilidade: A auditoria de acessibilidade
identificou vias de acesso limitadas no interior do recinto,
instalações sanitárias e áreas de restauração próximas
dos lugares sentados insuficientes, má sinalização e
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informações, e a necessidade de aumentar os espaços
para utilizadores de cadeiras de rodas e lugares espaçosos
e de fácil acesso para os espectadores portadores de
deficiência.
Condições actuais: Espaços para utilizadores de
cadeiras de rodas, com lugar para acompanhante: 110
(défice de 58)
Lugares espaçosos: 120 (défice de 48)
• Além disso, serão melhoradas as áreas para as
famílias localizadas por trás da área de visualização
ao nível do terreno de jogo na bancada Oeste. O
número de lugares espaçosos e de fácil acesso para
espectadores portadores de deficiência passará de 120
para 150 (dimensões mínimas de 500mm x 760mm) em
disposições flexíveis.

Exemplo prático nº1 (não está à escala) Actual
utilizadores de cadeiras de rodas
e acompanhantes:

Proposto

Bancada Oeste

Piso superior

30

40

		
		

Ao nível do
terreno de jogo

20

15

Bancada Este 		

Piso intermédio

30

38

		
		

Ao nível do
terreno de jogo

20

15

Bancada Sul		

Piso superior

0

20

		Ao nível do
		
terreno de jogo

0

8

Bancada Norte

0

25

10

7

110

168

Piso superior

		Ao nível do
		
terreno de jogo
TOTAL 				

Acesso ao campo: Serão melhoradas as entradas
específicas com acessos planos.
Circulação e movimento: Rampas e elevadores
acessíveis que servem os pisos superiores das bancadas
Oeste e Este.
Infra-estruturas de apoio: Serão disponibilizadas mais
instalações sanitárias e áreas de restauração acessíveis
na bancada Oeste e nos cantos da bancada Sul.
Lugares: Obras de beneficiação e expansão das áreas de
visualização na bancada Oeste com posições elevadas.
Informações e sinalização: Será melhorada a
acessibilidade ao sítio Web e introduzia uma abordagem
coordenada às informações e sinalizações acessíveis.
Espaços para cães guia.

• Todas as posições de visualização serão concebidas a
fim de garantir uma boa visibilidade, mesmo quando os
espectadores não portadores de deficiência estão em
pé. Valor C: 90.
Transporte e parque de estacionamento: O calendário
para a construção da nova ligação ferroviária ainda
não está definido e o clube comprometeu-se a garantir
lugares de estacionamento adicionais no parque de
estacionamento actual para espectadores portadores
de deficiência, com melhorias ao nível da localização
do ponto de desembarque de passageiros portadores
de deficiência em automóveis e autocarros. O clube de
adeptos portadores de deficiências recebeu assistência
financeira para adquirir um autocarro adaptado.
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Exemplo prático N.º 4 (não é fiel à escala)

Exemplos práticos

Exemplos práticos

N :5

Exemplo prático 5
Descrição: Estádio com capacidade para 15000 pessoas
(todos lugares sentados) construído em 1995. Sem
propostas de alargamento ou renovação, o estádio está
localizado próximo de várias auto-estradas, com grandes
cidades num raio de 50 quilómetros. Existem grandes
projectos de escritórios e uma loja de bricolage nas
proximidades. A ligação ferroviária mais próxima está a
8 quilómetros de distância, sendo que possui um serviço
de autocarros para o estádio. No estádio, o terreno é
geralmente plano, mas o estacionamento para automóveis
e autocarros (com 300 lugares) está situado numa colina.
Plano de acessibilidade e sumário: O clube recebeu
queixas de espectadores portadores de deficiência acerca
de vários problemas, designadamente, o parque de
estacionamento, o acesso ao estádio e o número limitado
de posições de visualização acessíveis. Ciente da sua
declaração de missão e compromisso para garantir infraestruturas e serviços acessíveis, o clube encomendou
uma auditoria de acessibilidade. A auditoria irá avaliar as
infra-estruturas, os serviços e as políticas do clube para
os espectadores, empregados (e voluntários) e clientes
portadores de deficiência, tanto em dias de jogo como
nos outros dias. O auditor em matéria de acessibilidade
também irá elaborar um plano de actividades em matéria
de acessibilidade descrevendo as melhorias previstas e as
obras de adaptação que serão realizadas.
Auditoria de acessibilidade: O cliente e os arquitectos
forneceram os planos de design para as obras de
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Actuais localizações dos espaços para os utilizadores de
cadeiras de rodas e lugares dos acompanhantes:

Localizações propostas dos espaços para os utilizadores
de cadeiras de rodas e lugares dos acompanhantes:

Bancada Oeste

Piso superior 		

Bancada Oeste

Piso superior 			

35

		
		

Ao nível do terreno 15
de jogo

		

Ao nível do terreno de jogo

10

Bancada Este		

Piso superior 		

Bancada Este		

Piso superior 			

35

		
		

Ao nível do terreno 15
de jogo

		

Ao nível do terreno de jogo

10

Bancada Sul		

Piso superior 			

10

Bancada Sul		

Piso superior 		

		

Ao nível do terreno de jogo

6

Bancada Norte

Piso superior 			

13

(visitante)		

Ao nível do terreno de jogo

6

35 (má visibilidade)

20 (má visibilidade)

10

		Ao nível do terreno 10
		
de jogo
TOTAL 				

105 (défice de 20)

Lugares espaçosos 			

90 (défice de 35)

Bancadas Oeste e Este

beneficiação e adaptação, incluindo as plantas do local,
as plantas externas, os perfis e as elevações. As infraestruturas existentes foram auditadas usando uma
abordagem “walk-through” com medições detalhadas,
descrições e fotografias coladas ilustrando vários
elementos, entre os quais, rampas (e respectivos declives),
percursos, serviços, lugares sentados e correspondente
visibilidade e sinalização. A presente publicação foi usada
como guia de boas práticas. Os principais problemas
e as principais barreiras físicas identificadas foram as
seguintes:

TOTAL					

125

Transporte: Introdução de um serviço de minibus
acessível a partir da estação ferroviária mais próxima, nos
dias de jogo.
Parque de estacionamento: Serão disponibilizados mais
lugares de estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência perto das entradas. Os actuais 10 lugares para
pessoas portadores de deficiência passarão a 18 (6% de
300 = 18) com melhoria das vias de acesso com rampas
do parque de estacionamento. Será acrescentado um
ponto de desembarque coberto para os espectadores
portadores de deficiência e os autocarros.
Acesso ao campo: As vias de acesso (gravilha) do
parque de estacionamento serão repavimentadas com
um material mais macio, ao mesmo tempo que serão

introduzidos novos acessos planos, rampas e degraus
acessíveis.

portadoras de deficiência perto das áreas de visualização
nas bancadas Oeste e Este.

Circulação e movimento: Serão acrescentados
elevadores acessíveis às bancadas Oeste e Este para
servirem as posições de visualização dos pisos intermédio
e superior. Serão introduzidas melhorias nas superfícies,
percursos e corrimãos nas áreas identificadas. Serão
ainda colocadas janelas em determinadas portas.

Informações e sinalização: O sítio Web do clube e o
processo de reserva de bilhetes serão mais acessíveis.
Em todo o estádio serão introduzidas de forma coordenada
sinalizações e orientações acessíveis.

• Lugares espaçosos localizados nas bancadas Oeste,
Este e Norte com espaço para os cães guia.

Utilizadores de cadeiras de rodas: As áreas para os
utilizadores de cadeiras de rodas foram amplamente
criticadas pelos espectadores portadores de deficiência.
As principais reclamações diziam respeito ao reduzido
número de lugares disponíveis e à má visibilidade (em
especial quando as pessoas não portadoras de deficiência
se levantam duram os momentos fundamentais do jogo, ou
seja, quando são marcados os golos). Foram exploradas
várias opções e soluções.

• O programa de renovação será executado ao longo de
três anos.

Infra-estruturas de apoio: Melhorias nas actuais áreas
de restauração a fim de garantir a acessibilidade. Serão
disponibilizadas mais instalações sanitárias para pessoas

• Foi definido um sistema de lugares aceitável para os
utilizadores de cadeiras de rodas, no seguimento
das consultas efectuadas junto do clube de adeptos
portadores de deficiência e das organizações em
matéria de deficiência. Tal irá possibilitar a criação de
mais áreas de visualização ao lado do campo e lugares
elevados melhores nos pisos superiores nas bancadas
Oeste, Este e Sul, com novas posições de visualização
no piso superior na bancada Norte para os espectadores
da equipa visitante. As obras irão decorrer durante três

anos. Serão criados mais lugares espaçosos para os
espectadores portadores de deficiência (dimensões
mínimas de 500mm x 760mm).

• Todos os espaços para utilizadores de cadeiras
de rodas foram concebidos para garantir uma boa
visibilidade, mesmo quando as pessoas não portadoras
de deficiência se levantam. Valor C: 90.

As figuras 1 a 5 dos exemplos práticos foram adaptadas
do Accessible Stadia Guide. Um agradecimento especial
à Football Licensing Authority e ao Football Stadia
Improvement Fund.

Exemplo prático N.º 5 (não é fiel à escala)
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Exemplos práticos

Glossário

Acompanhante: Ver assistente pessoal.
Ambiente construído acessível: Um ambiente
“construído” ou físico criado ou modificado, de modo a
que todas as pessoas possam ter acesso ao mesmo e aos
espaços circundantes.
Ambiente construído: espaços, infra-estruturas e recintos
criados ou modificados, de modo a que as pessoas aí
possam viver, trabalhar e socializar. Alguns exemplos
de ambientes construídos são: edifícios, espaços
públicos, transportes, parques de estacionamento, ruas,
monumentos, estádios, etc.

poderá ajudar uma pessoa portadora de deficiência na
realização das actividades diárias, a cuidar de si próprio,
ao nível da mobilidade e autonomia.
Áudio descrição: um comentário com informação
adicional para pessoas que não têm acesso visual às
actividades que estão a ser descritas. Garante uma
narrativa adicional que descreve toda a informação visual
relevante, tal como a linguagem corporal, as expressões
faciais, o cenário, a acção, a roupa, as cores e tudo o resto
que seja importante para transmitir a imagem, o local, o
jogo, o evento e o ambiente.

Aparelhos auditivos: um dispositivo utilizado por pessoas
portadoras de deficiência auditiva que aumenta o som,
tornando-o mais nítido e mais alto e que em muitos casos
bloqueia o som ambiente ou de fundo e as interferências.

Barreiras
comportamentais:
atitudes,
medos,
preconceitos e presunções que impedem uma interacção
adequada entre as pessoas portadoras de deficiência e as
pessoas não portadoras de deficiência, de uma maneira
não discriminatória e inclusiva.

Assédio, abuso e crime de ódio associado à
deficiência: um caso de assédio ou abuso que a vítima
ou outra pessoa considere que foi motivado por um
sentimento de hostilidade ou preconceito com base numa
deficiência, percepcionada ou real, de uma pessoa.

Barreiras físicas: obstáculos materiais que podem
impedir o acesso de pessoas portadoras de deficiência
a edifícios, espaços públicos e serviços. Estas barreiras
podem incluir rampas com um elevado declive, degraus e
outras barreiras permanentes, temporárias ou transitórias.

Assistente pessoal ou acompanhante: pessoa ou
acompanhante que dá apoio a uma pessoa portadora de
deficiência de modo a garantir que esta pessoa possa ter
uma vida autónoma em sua casa e inserida na comunidade.
A pessoa portadora de deficiência poderá, caso contrário,
ser limitada por barreiras físicas, sensoriais, intelectuais
ou psicológicas. Um assistente pessoal ou acompanhante

Barreiras intelectuais: obstáculos que podem impedir
uma pessoa portadora de deficiência de compreender o
seu ambiente e serviços. Estas barreiras podem incluir
instruções complexas, má sinalização ou orientações
complicadas.
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Barreiras psicológicas: obstáculos que podem impedir
uma pessoa portadora de deficiência de se sentir em
segurança no seu ambiente ou aquando da utilização
de determinados serviços. Estas barreiras podem incluir
regras e rotinas rígidas, espaços confinados e serviços
inflexíveis.
Barreiras sensoriais: obstáculos que podem impedir uma
pessoa portadora de deficiência de receber informações
acerca do seu ambiente e serviços. Estas barreiras podem
incluir alarmes ou instruções sonoras, menus ou sinais
apenas em texto escrito padrão.
Barreiras
temporárias/transitórias:
obstáculos
amovíveis no ambiente “construído” ou físico que podem
prejudicar as pessoas portadoras de deficiências. Estes
obstáculos podem ser criados por objectos como mobiliário,
carros estacionados, canteiros e outras barreiras que
podem ser facilmente eliminadas.
Bom acesso: Criação de um ambiente sem barreiras
e correspondentes alterações nas políticas, nos
procedimentos ou no próprio ambiente construído, a fim
de garantir que todos os indivíduos podem beneficiar e
participar em todas as actividades e eventos.
Design sem barreiras: uma abordagem ao design que cria
edifícios, sistemas de transportes e ambientes exteriores
aos quais as pessoas portadoras de deficiência podem
aceder e usar de forma independente e em segurança,
beneficiando de opções de escolha idênticas às das
restantes pessoas (ver design universal).

Design universal: uma extensão da ideia de design
sem barreiras para suprir as necessidades de todos os
membros da sociedade, incluindo crianças e seniores,
a fim de criar um ambiente verdadeiramente inclusivo e
equitativo.
Inacessível: qualquer recinto, actividade, serviço, política
ou evento que não está aberto ou exclui a participação de
pessoas portadoras de deficiência devido a uma ou mais
barreiras impeditivas.
Inclusão: participação activa das pessoas portadoras
de deficiência em todos os níveis da sociedade. A
mera presença de pessoas portadoras de deficiência
não é, necessariamente, sinónimo de inclusão. Uma
organização, um programa, um serviço ou um recinto só é
verdadeiramente inclusivo quando as pessoas portadoras
de deficiência são valorizadas como sendo membros de
pleno direito, defensores, funcionários e/ou clientes com
amor-próprio, sentimento de pertença e auto-estima.

para língua gestual no caso de uma pessoa surda ou com
deficiências auditivas.
Legendagem em tempo real: processo através do qual
alguém dactilografa, num aparelho e/ou em estenografia,
palavras que são ditas e as palavras são apresentadas
num monitor de computador, ecrã de televisão, ecrã de
vídeo ou qualquer outro aparelho audiovisual para pessoas
que são surdas ou que tenham deficiências auditivas.
Lugares de acesso fácil: lugares localizados em áreas
de fácil acesso, como por exemplo, na extremidade de
uma fila e com poucos degraus. Estes lugares devem
ser disponibilizados em todo o estádio, devem estar
claramente identificados pela bilheteira e disponíveis
quando solicitados.

Informação em formatos alternativos: publicações
escritas, sítios da Internet e documentos para além dos
documentos normalmente impressos. Alguns exemplos
de formatos alternativos são os ficheiros electrónicos
de texto, impressos num formato maior, áudio-livros
disponibilizados em cassete ou MP3, Braille, etc.

Lugares espaçosos: lugares com espaço adicional para
as pernas à frente e de lado garantindo espaço para
um cão guia ou para uma pessoa que utilize auxiliares
de mobilidade, tais como canadianas ou auxiliares de
marcha. O lugar poderá incluir apoio de braços. Devem
ser disponibilizados lugares espaçosos para além de
espaços destinados a utilizadores de cadeiras de rodas
em todo o estádio, nas extremidades das filas. Este tipo de
lugares também está disponível para mulheres grávidas
e pessoas com uma constituição física acima do normal.

Intérprete: Uma pessoa devidamente habilitada ou com
formação que possibilita a comunicação entre pessoas
que não falam, ouvem ou compreendem a mesma língua.
Poderá ser de inglês para francês ou de um discurso oral

Modelo médico da deficiência: definição médica de
deficiência que centra a atenção exclusivamente no
indivíduo e assume que todas as limitações se baseiam
no diagnóstico médico ou na patologia do indivíduo.
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Segundo o modelo social da deficiência, o modelo médico
não consegue medir o impacto que as barreiras externas,
ambientais e criadas pela sociedade têm na capacidade
da pessoa desempenhar o papel social "previsto”.
Modelo social da deficiência: Um quadro para ver
a deficiência em termos das limitações ou barreiras
ambientais criadas pela sociedade. Ao eliminar-se estas
barreiras, as pessoas portadoras de deficiência podem
manifestar a sua independência e usufruir de igualdade de
oportunidades para participar plenamente na sociedade.
Organização representativa: Um grupo de pessoas
portadoras de deficiência, a nível nacional ou local, que
falam em seu nome e defendem os seus direitos. Existem
diversas organizações representativas na Europa, sendo
que cada vez mais, as pessoas portadoras de deficiência
estão capacitadas para formar os seus próprios grupos
com o objectivo de promover a igualdade de acesso e a
inclusão.
Segregação: a prática de afastar as pessoas portadoras
de deficiência das suas comunidades, isolando-as ou
separando-as das outras pessoas, ou tratando-as de um
modo diferente porque são portadoras de uma deficiência.
Por vezes, a segregação é utilizada como uma solução de
gestão sem imaginação e não inclusiva para as barreiras
físicas, sensoriais, intelectuais ou psicológicas existentes.
A segregação é considerada pela maioria das pessoas
portadoras de deficiência como uma solução do modelo
médico que as isola e lhes retira o seu direito de escolha.

Glossário
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Serviço de ligação telefónica: um serviço que
disponibiliza assistentes de comunicação ou tradutores
que funcionam como intermediários telefónicos entre
pessoas que ouvem e pessoas surdas, com deficiências
auditivas, surdas-cegas e/ou portadoras de deficiência ao
nível da fala.
Software de reconhecimento de voz: Software de
tecnologia de apoio que permite escrever e utilizar
equipamentos através da voz em vez de utilizar as mãos.
Universalmente acessível: Igualmente acessível para
todas as pessoas. Pode referir-se a instalações, serviços,
políticas ou atitudes acessíveis.
Vida independente: Acesso à igualdade de direitos e
oportunidades com capacidade de escolha do ponto de
vista pessoal e do consumidor, bem como capacidade
de controlo, a fim de se poder expressar de forma
independente e integrar e participar plenamente na
sociedade.
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