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Introdução 
 
 
 
 
 

A Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã, comprometida 
com os direitos das pessoas com incapacidade/deficiência, tem procurado exercer o 
seu papel social com toda a independência, louvando as iniciativas locais que vão no 
bom sentido, mas criticando também as situações menos boas, mobilizando vontades 
para a sua resolução.  

Desde a sua criação, tem estado ao serviço da promoção dos valores, da cultura, 
desporto, turismo e de outros exemplos de acessibilidade no concelho, através da 
promoção de ações de sensibilização. Salientamos a “Educação para a 
 Acessibilidade” e “Séniores com vida”, atividades com impacto junto da 
população e das Instituições locais. Neste momento, o Relatório de Atividades 
apresentado, pretende não só ser um instrumento de avaliação do trabalho 
desenvolvido durante o ano de 2012-2016, mas também perspetivar uma planificação 
mais concertada, envolvendo os vários parceiros para uma Lousã Acessível, 
procurando apoiar o desenvolvimento das competências técnicas locais em matéria de 
acessibilidade. 
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Tomada de Posse 
 
 

O Provedor Municipal 
das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã, João 
Henriques, tomou posse no 
dia 19 de junho de 2012, no 
Salão Nobre da Câmara da 
Lousã, em conjunto com o 
Grupo Técnico e o Conselho 
Consultivo, que o irá 
acompanhar no exercício 
das funções. 
 
 
 

 
Com a intenção de exercer o cargo da forma mais próxima possível ao cidadão, o 

novo provedor esclareceu que a Provedoria não tem apenas como destinatárias as 
pessoas com incapacidade, mas também os mais idosos, as crianças, as mães com 
carrinhos de bebés, todas as pessoas que, em algum momento, estejam em 
dificuldade.   
 
Grupo técnico 
António Leonardo 
Figueiredo Fernandes 
Carlos Pires 
João Bandeira 
João Gaspar    
Edite Veríssimo 
Marta Correia 
Paulo Lopes 
Paulo Carvalhinho 
Verónica Pedro 
Filipa Marques (secretária) 
 
Conselho Consultivo 
Ernesto Carvalhinho (coordenador) 
Ana Garcia 
António Fontes 
Eugénia Lima 
Fátima Gracinda 
Filipe Carvalho 
João Ramos 
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Mário Nicolau 

 

Divulgação 
 
 

Em 2009, a Provedoria reforçou o seu papel na divulgação dos projetos e 
atividades bem como, dos resultados até agora obtidos, nomeadamente junto dos 
órgãos de comunicação social, quer ao nível Local (Jornal “O Trevim”) quer, ao nível 
Regional (Jornal “As Beiras” e o “Diário de Coimbra”), e ainda na TVI, RTP 2, RTP1.  
Foram também dinamizadas reuniões, a nível local, nacional e internacional, para 
divulgar o papel da Provedoria no Concelho da Lousã bem como promover o projeto 
“Lousã Destino Turismo Acessível”.  

Uma das formas de manter atualizadas todas as informações é através da 
Internet, cuja manutenção foi da responsabilidade do Provedor, João Henriques, que 
deu também continuidade à divulgação através do site, blog e videoblog: www.cm-
lousa.pt/provedoria e http://acessibilidades.blogspot.com, e 
http://videosprovedoria.blogspot.com/  os quais têm registado um grande número de 
visitantes. 

 
No âmbito da assinatura de um protocolo entre o Secretariado Nacional para 

a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, a Câmara Municipal da Lousã 
e a Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã, foi criado o SIM-PD- 
(Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência).  O objetivo deste 
serviço é prestar as pessoas com deficiência e suas famílias uma informação acessível, 
 personalizada, global e integrada sobre os direitos,  benefícios e recursos existentes, 
 apoiando-as na procura das soluções mais adequadas. Pretendeu-se fortalecer as suas 
capacidades para assumirem, nas respectivas comunidades, os direitos e deveres 
cívicos inerentes a qualquer cidadão. 

Neste sentido chegaram à Provedoria vários pedidos de apoio técnicos na área 
de acessibilidade e na recolha de informação, e assim reuniram-se as sinergias 
indispensáveis à resolução dos problemas que envolviam as pessoas com 
incapacidade. 

Este serviço do SIM-PD ficou à responsabilidade da Dra. Fátima Gracinda, com o 
apoio do Grupo Técnico da Provedoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cm-lousa.pt/provedoria
http://www.cm-lousa.pt/provedoria
http://acessibilidades.blogspot.com/
http://videosprovedoria.blogspot.com/
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Para melhor divulgar a Provedoria Municipal, foram diversas as participações 
em programas de televisão. 
 

O Provedor Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da Lousã 
deu uma entrevista ao programa 
televisivo da RTP1 Verão Total 
transmitido em direto da Alameda 
Parque Carlos Reis, onde divulgou as 
boas práticas de acessibilidade na 
Lousã. 

 
 

 
 

A Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da Lousã 
deu uma entrevista para o canal 
televisivo da TVI na festa nacional de 
homenagem ao emigrante do “Somos 
Portugal” que teve lugar no Parque 
Carlos Reis, na Lousã. 

 
 
 
 

 
 Rafael Ramos, ingressou para a 
Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã no dia 10 de 
Setembro de 2012 para prestar serviço 
como Colaborador Técnico e 
Administrativo da Provedoria. 
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Eventos 
 

A Provedoria Municipal tem vindo a chamar a atenção de sectores públicos, 
privados e políticos em especial, às instituições ligadas à área de reabilitação 
procurando incentivar uma maior implicação de todos nesta temática de modo a gerar 
consensos entre os vários quadrantes. Para tal tem vindo a apoiar a realização de 
encontros, seminários e conferências, de forma direta ou indireta.  
 
Em resultado de todas estas iniciativas, a Lousã reforçou e assume-se cada vez mais 
como um exemplo a seguir por outros concelhos.  

 
No dia 22 de Setembro de 2013, a 

Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã participou no encontro de 
gerações e assim, novamente, conseguiu 
demonstrar que todos têm o direito a sua 
cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã 
esteve presente na inauguração da Feira 
da Castanha e do Mel em novembro de 
2013. 
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A Provedoria Municipal das Pessoas 
com Incapacidade da Lousã esteve 
presente na discussão de Plano Estratégico 
2014-2016 para assim fortalecer a sua 
parceria com a ARCIL em novembro de 
2013. 
 

 
 

 
 

Encontro sobre “Literatura e 
Inclusão” e apresentação do livro 
“Autonomia e Inclusão” de Manuel 
Miranda, com moderação de Cristina Silva 
(ARCIL) e a participação de João Henriques 
(Provedor Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã) abril de 2014. 

  
 
 
 

  
A Provedoria Municipal das Pessoas 

com Incapacidade da Lousã esteve presente 
na jornada de confraternização da SUPERA – 
Sociedade Portuguesa para a Engenharia de 
Reabilitação e Acessibilidade para reforçar a 
parceria entre ambas, 13 junho 2014. 
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A Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da Lousã 
fez-se representar nesta iniciativa de 
um encontro multicultural onde o 
convívio e a partilha de ideias, sons e 
sabores transformaram o final de 
tarde num momento único.   

 
 
 
 
 

   
 
 

A Câmara Municipal da 
Lousã, no dia 13 de fevereiro de 
2016,organizou o convívio "Natal 
no Mundo" no âmbito do Plano 
Municipal de Integração dos 
Imigrantes.   
 

A Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã participou no 
evento. Uma tarde em alegria com a partilha das tradições natalícias dos países dos 
Imigrantes que residem no concelho 
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Nos dias 20 e 21 de maio de 2016, que decorreu 

na Lousã a 1.ª Edição da INCLUSA, sensibilizando a 
comunidade para a temática da Inclusão. 
 

No ar, na terra ou 
na água, centenas de 
pessoas viveram dois dias 
especiais, desfrutando de 
vários recursos naturais 
existentes na Lousã. 
Durante a 1.ª edição do 
INCLUSA, “ Inclusão sem 
Amarras”, iniciativa direcionada às pessoas com 
incapacidade e também ao público geral, os 
participantes viveram experiências para mais tarde 
recordar, intervindo em momentos lúdicos, desportivos 
e culturais, que foram ocorrendo no Parque Municipal 
de Exposições e noutros pontos do concelho, incluindo 
na Serra da Lousã. São exemplos o parapente adaptado, 
rappel, escalada de parede, zumba, passeios de jipe, 
basquetebol em cadeira de rodas ou até passeio em pé 
em cima de uma prancha, nas piscinas naturais da 

Senhora da Piedade. 
 

Organizado pela Câmara Municipal da Lousã e 
Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, este evento serviu, segundo o Provedor João 
Henriques, para “ criar uma sociedade cada vez mais 

inclusiva” e uma 
oportunidade para 
“promover a Lousã como um 
destino de turismo acessível” dando como exemplo a 
vinda de muitas pessoas provenientes de vários pontos 
do pais, propositadamente para participarem na “ 
INCLUSA”. 
 

Para a realização deste evento, a Provedoria teve o apoio de 3 estagiários vindo 
da Universidade do ESEC, João Mendes, João Soares e Rafael Romano.  

Estes jovens ajudaram a monitorizar o evento e assim concluíram o estágio de 
Curso de Turismo. 
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A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã 
esteve presente na Cerimonia de 
Abertura da Feira do Mel e da Castanha 
da Lousã, no dia 26 de novembro de 
2016. 

 
 
 

 
 

A Provedoria Municipal das Pessoas 
com Incapacidade da Lousã esteve presente no 
X Aniversário da SUPERA onde contou com a 
presença da deputada Idália Serrão, e com o 
Professor José Serôdio, Presidente do INR 
(Instituto Nacional para a Reabilitação). 
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Seminários 

 
 
E-acessibilidade 
 

Esta iniciativa da SUPERA, em cooperação com a 
Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, a Câmara Municipal da Lousã e a ARCIL (Associação 
para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã), 
contou com um programa aliciante (ver ao lado), 
englobando um conjunto de intervenções de 
reconhecidos especialistas portugueses – como sejam o 
Prof. Francisco Godinho (responsável do CERTIC – Centro 
de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), o Prof. 
Luís Figueiredo (Instituto Politécnico da Guarda) e o Prof. 
Luís Garcia (Instituto Politécnico de Beja), entre outros.   
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Acessibilidade Sustentável 
 

O Parque Carlos Reis foi 
o local escolhido para a 
realização do II Encontro 
Nacional da Supera- 
Acessibilidade Sustentável. 
 

A Lousã cujo trabalho 
em prol da acessibilidade das 
pessoas com incapacidade, já 
tinha sido recebido o primeiro 

encontro, sendo que, desta feita, foi marcado o dia 27 de junho, para assinalar 
simultaneamente, o Dia Mundial da Pessoa Surdocega, no aniversário de Helen Keller 
(1880-1858). 
 

 
Nesta realização da Sociedade Portuguesa de Engenharia de Reabilitação e 

Acessibilidade (SUPERA), foi importante o esforço da Câmara Municipal da Lousã, 
através do Executivo e da Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, assim como da ARCIL e de outras entidades e empresas locais. 
 

Neste segundo encontro, foi escolhido como tema a Acessibilidade Sustentável, 
tendo contado com os contributos de oradores conceituados e referência na área da 
acessibilidade. 
 

Nesta iniciativa, que se realizou durante 
todo o dia, na parte da manhã, participaram no 
primeiro painel Cláudia Ribeiro, Manuela Andrade 
e José Serôdio (presidente do Instituto Nacional 
para a Reabilitação (INR). 
 

Deram contributos para o segundo painel 
Francisco Godinho, Paula Teles e Ana Londral, 
sendo que o encerramento ficou a cargo de José 
Ernesto Carvalhinho, que fez a apresentação do 
livro “Pessoas, ideias e afetos – ARCIL- um projeto 
de causas”.  
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Sexualidade na deficiência 
 

 
 
Sexualidade e Afetos 
 

No dia 27 de janeiro, das 14h30 às 18h, 
no Auditório da Biblioteca Municipal 
Comendador Montenegro teve lugar o 
Seminário “Sexualidade e Afetos”, organizado 
pela Câmara Municipal da Lousã e pela 
Provedoria Municipal das Pessoas Com 
Incapacidade. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
             O Seminário está 
integrado no Plano de Ação da 
Provedoria Municipal das 
Pessoas Com Incapacidade e 
insere-se nas políticas de 
promoção da inclusão e 
integração de pessoas com 
incapacidade. 
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“As pessoas com 

deficiência não são 
assexuadas!”, foi a expressão 
mais ouvida na ação de 
sensibilização dinamizada pela 
autarquia, no dia 1, e que se  
desenrolou no Auditório da 
EB1 da Lousã. A iniciativa 
serviu para esclarecer as 
famílias, os técnicos e os 
educadores das crianças e 
jovens com deficiência, que 
debateram uma temática que 
ainda é considerada um tabu 

pela sociedade. 
 
Numa ação intitulada por “Educação Sexual na Deficiência” coube a João Henriques 
(Provedor Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã); José Moreira 
(Massagista na ARCIL); Mónica Duarte (Técnica Superior) e Cláudia Moreira (Psicóloga 
na ARCIL) debateram uma questão, que segundo os oradores “é pouco discutida e 
permeada de preconceitos e tabus”. Verifica-se, aliás, que nas pessoas portadoras de 
deficiência mental, existe alguma negação por parte dos agentes com quem lidam. 
Tendo em conta que os conhecimentos em matéria de sexualidade são insuficientes e 
incorretos por parte das pessoas com incapacidade e dos seus pais, é importante falar-
se de educação sexual para pessoas com deficiência. Segundo Mónica Duarte, faz 
sentido “incluir estas pessoas num programa de educação sexual, adaptando as suas 
limitações num contexto de educação formal e não formal.” 
 
Para Cláudia Moreira, falar de sexualidade na deficiência mental exige que se 
questionem ideias preconcebidas e comportamentos construídos socialmente, 
revelando algum trabalho desenvolvido pela ARCIL. “Mesmo nas pessoas com mais 
incapacidade, queremos que escolham o seu caminho, nem que para isso sejam 
ajudadas”, disse dando alguns casos de famílias que a ARCIL apoia e que já tiveram 
filhos. A psicóloga expressou ainda satisfação pelo trabalho desenvolvido pela ARCIL, 
mas ainda é necessário mudar muitas mentalidades.  “Há trabalho feito, mas ainda há 
muitos estereótipos. É uma área muito delicada e tem de haver uma grande 
articulação entre todos os agentes”, declarou. 
 
Habitualmente as pessoas com deficiência mental têm dificuldade em aceder a 
contextos normalizados: vivem segregadas, em isolamento familiar ou institucional, 
sendo afastadas de outros grupos sociais. O que para a família e para a escola pode 
representar proteção, para os deficientes que ficam privados do contacto social, cria 
uma dificuldade acrescida no processo de crescimento interpessoal. 
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Educação para a acessibilidade 
 

No Ano 2012 a Provedoria Municipal 
das Pessoas com Incapacidade da Lousã 
participou numa ação de sensibilização na 
Escola Secundária Abordando a temática 
“Dificuldades sentidas? …Dificuldades 
superadas?”. 
 

 

 

 
 

 
O Provedor Municipal foi 

convidado a estar presente no 
Congresso, em Condeixa no dia 29 de 
junho de 2013 intitulado “O Peão é 
Rei” que teve a representação da 
Provedoria Municipal das Pessoas 
com Incapacidade da Lousã. 

 
 
 
 
 
 

 
A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã, 
em conjunto com a Escola Secundária 
da Lousã, comemorou uma grande 
festa, que assinalou o Dia 
Internacional da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Este evento contou com 
uma série de atividades, de onde se 
destaca a inauguração da rampa de 
acesso ao palco do Polivalente no dia 
3 de dezembro de 2013. 
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Viver a diversidade  
 

Como forma de assinalar o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, 3 de dezembro de 2015, a Provedoria 
Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã, numa 
parceria com a Câmara Municipal da Lousã, Agrupamento de 
Escolas da Lousã e ARCIL, levaram até às crianças do 4.º ano 
uma série de atividades relacionadas com a temática 
“Incapacidade”. 

 
 
 

 
 
 
 

Na semana da Juventude em abril de 
2013 a Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã esteve presente com um 
stand com material de desporto adaptado. 
 
 
 
 

 
 
 

No dia 1 de dezembro de 2014, a Provedoria 
Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã dinamizou 
uma ação de sensibilização intitulada Educação Sexual na 
Deficiência, que teve como principal objetivo fornecer 
competências às famílias, técnicos e educadores das crianças 
e jovens com deficiência para orientar a sua sexualidade, no 
sentido de a compreender e viver, de uma maneira 
autónoma. 
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A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã, no 
dia 17 de dezembro de 2015, junto de 
80 alunos do 4.º ano do Agrupamento 
de Escolas da Lousã, foi convidada viver 
um dia diferente e a desmistificar alguns 
estereótipos associados às pessoas com 
incapacidade. 

 
 
 

No dia 15 de março de 2015, a 
Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã fez-se 
representar na FLiS! 
– Festa do Livro e 
do Saber onde 
realizou algumas 
atividades com 
frases positivas com 
relevo de braille.  
 

 
A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã 
esteve presente, no dia 3 de dezembro 
de 2016, junto dos alunos da Escola 
Secundaria da Lousã, onde estes jovens 
realizaram e protagonizaram uma peça 
de teatro inclusiva intitulada "O Tacho 
do Lorenzo". 

Esta peça foi traduzida para 
português pela terapeuta Verónica 
Pedro e foi encenada pela 
Dr.ª Patrícia Ramalheiro do Centro de 
Ocupação Juvenil da Escola Secundária da Lousã. 
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Turismo Acessível 

 
O Provedor Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da 
Lousã foi convidado pela Câmara 
Municipal de Oliveira de Azeméis 
para um seminário de turismo 
acessível. 

Seguindo o exemplo da 
Lousã, o Município de Oliveira de 
Azeméis decidiu criar Selo 
“Azeméis Integra” que pretende-se 
sensibilizar os responsáveis, 
particulares e público em geral, 

dos equipamentos e estabelecimentos que recebem público para as matérias da 
acessibilidade e inclusão social. 
 

A Associação Salvador visitou a Lousã para um fim-de-semana radical entre os 
dias 21 a 23 de setembro 2012. Participaram 40 pessoas, entre as quais 19 com 
mobilidade condicionada, acompanhantes, voluntários e staff. 

 
Do programa constaram 
atividades como o slide, piscina, 
buggy e moto 4 no Parque de 
Campismo de Serpins e ainda de 
uma visita à aldeia do Xisto do 
Candal. Este programa, foi 
organizado através de uma ação 
concertada entre a Provedoria 
Municipal das Pessoas com 
Incapacidade, a Câmara 
Municipal da Lousã e a ARCIL, 
entidades integradoras e 

promotoras do turismo acessível, cujo objetivo é oferecer condições plenas de 
realização de desportos que proporcionem um prazer pessoal e superação das suas 
limitações numa ótica de turismo para todos. 
 
 
 

A Câmara Municipal da Lousã organizou, no dia 5 de 
junho de 2013, uma Caminhada Urbana, comemorativa do 
“Dia Mundial do Ambiente” e “Dia Mundial da Criança”, onde a 
Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã 
se fez representar. 
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A Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, no dia 8 de junho 2013, 
colaborou numa tese de mestrado 
sobre Turismo Acessível para 
estudantes moçambicanos. 
 
 
 
 
 

 
 
A Provedoria Municipal 
das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã 
entregou várias ementas 
em braille a vários 
estabelecimentos. 

 
A Provedoria Municipal das Pessoas 

com Incapacidade da Lousã em conjunto 
com a ARCIL realizou uma caminhada a 
Regachina. 
Este passeio realizou-se com grande 
harmonia e convívio, tentando encontrar o 
maior número de pontos de acessibilidade.  

 
 
 
 
 
 

 
 
A Provedoria Municipal das Pessoas com 

Incapacidade da Lousã esteve também presente 
no 1º Seminário sobre a Serra da Lousã em 
Miranda do Corvo, na Casa das Artes, 
organizado pela fundação ADFP no dia 30 de 
maio de 2014. 
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Nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência o 
Município da Lousã foi distinguido com duas menções honrosas através do projeto 
“Lousã, Destino de Turismo Acessível”: 
 

Categoria I - Edificado (Propriedade Municipal) / Espaço Público 
·         Beja - Projeto Integrado de Beneficiação da Baixa de Beja; 
·      Ílhavo - Qualificação Urbana do Casco Antigo da Cidade de Ílhavo; 
·         Lousã - Lousã Acessível. 
 
Categoria II - Lazer/ Património/ Turismo 
·         Barcelos - Torre Medieval; 
·         Batalha - Museu da Comunidade Concelhia da Batalha; 
·         Lousã - Lousã Acessível. 

 
A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã 
esteve presente na apresentação dos 
áudio-guias do Castelo da Lousã, em 
parceria com a Rede de Castelos e 
Muralhas do Mondego.   
 

Mais uma nova e importante 
ferramenta da área da acessibilidade na 
promoção do turismo na Lousã 

 
 

A Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da Lousã 
esteve com Hugo Vilela, coordenador 
do Places4All, ou “lugares para 
todos” em português, que tem como 
objetivo avaliar espaços e divulga-los, 
acabando por servir de incentivo a 
que outros lugares queiram “dar 
aquele passo na acessibilidade”, 
Avaliar, classificar e dar informação 
sobre condições de acesso em 

espaços físicos é o desafio do “Places4All”. 
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Selo “Lousã Acessível” 
 

 

 
Criado no ano de 2006, o Selo “Lousã 

Acessível”, certifica todos os 
estabelecimentos abertos ao público e que 
possuam condições mínimas de 
acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada (pessoas com vários tipos de 
deficiência/incapacidade, pessoas com 
canadianas, mães com carros de bebés, 
idosos, grávidas...).Por conseguinte, é 
necessário sensibilizar a comunidade para a 
importância da eliminação das barreiras 
arquitectónicas, como meio de promover 
uma melhoria da qualidade de vida, da 
população em geral, e em particular, das 
pessoas com mobilidade condicionada. 
 

Este selo tem como objetivos:  

• Incentivar todos os estabelecimento 
que recebem público a criarem e/ou melhorarem as condições de 
acessibilidade; 

• Sinalizar os estabelecimentos que já possuem condições de acessibilidade; 

• Otimizar as condições de acesso aos estabelecimentos de forma a torná-los 
atrativos para todo o tipo de clientes, 

 
As normas previstas no Selo “Lousã Acessível” são: 
 

1.ª Norma 
 

O Selo é colocado mediante proposta da Provedoria ou através da 
solicitação dos estabelecimentos que recebem público. A sua 
atribuição deve ter em conta o cumprimento das normas técnicas de 
acessibilidade desses espaços (Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto). 

2.ª Norma Pretende-se que os estabelecimentos contenham pelo menos as 
seguintes condições: acessibilidade autónoma do seu exterior para o 
interior e espaço para mobilidade interna (Ex: cadeira de rodas, 
carrinho de bebés…). No caso dos alojamentos, esta norma aplica-se 
aos quartos e casas-de-banho. 

3.ª Norma 
 

O Selo “Lousã acessível” poderá ser retirado a qualquer momento, 
desde que os responsáveis pelos estabelecimentos não mantenham 
(ou não melhorem) as condições de acessibilidade dos mesmos. 

4.ª Norma 
 

O Selo “Lousã Acessível” não substitui qualquer documento 
expedido pela Câmara municipal, a comprovar a licença de 
habitabilidade ou outras, mas é reconhecido por ela. 



 

P á g i n a  | 24 

 

Relatório de atividades 2012-2016 
 

 
 

O Provedor Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da Lousã 
tem reunido com o seu Grupo 
Técnico, com regularidade, dando a 
sua opinião e colaboração para assim 
ter uma Lousã mais acessível. 
O selo “Lousã Acessível”, como um 
projeto pioneiro da Provedoria, 
necessitou sempre o parecer do 
Grupo Técnico da Provedoria para 
fazer a sua atribuição em 
estabelecimentos públicos e 

privados. 
 
 

No dia 13 de fevereiro 
de 2013 a Provedoria 
Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã 
entregou 30 selos a entidades 
comerciais, bancárias e 
sociais. 
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Séniores com Vida 
 

 

A sessão no dia 25 de outubro de 
2012, denominada “Encontro Seniores 
Com Vida”, decorreu no Auditório da 
Biblioteca Municipal, na manhã do dia 1, e 
abordou temáticas de interesse para os 
Séniores e para as pessoas com 
mobilidade condicionada ou reduzida, 
nomeadamente postura corporal, 
produtos de apoio, segurança, 
intervenção comunitária, tendo sido 
também apresentado o Plano Municipal 

Sénior. Cerca de duas dezenas de idosos da Santa casa da Misericórdia tiveram a 
oportunidade de ver algumas das ajudas técnicas a que têm direito – andarilhos, 
camas articuladas, bengalas – de modo a alcançarem uma maior qualidade de vida. 
Também a GNR esteve na sessão, acompanhada por crianças que, com indumentária 
policial, apresentaram alguns dos cuidados que os mais velhos devem ter para sua 
segurança, sobretudo se viverem sozinhos. 

 
No dia 25 de outubro 2013, no Auditório da biblioteca, na Lousã, decorreu um 

novo evento ”Seniores com Vida”, 
uma ação de sensibilização que 
pretende alertar os interessados 
para a questão como “o risco e a 
vulnerabilidade na terceira 
idade”,”a saúde e o bem-estar do 
idoso”, entre outros temas. 

 
 
 

 
A iniciativa tem vindo a ser organizada 

pela Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã. 
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A Provedoria 
Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã, no 
dia 3 de outubro de 2014, 
convidou o grupo de teatro 
“Barraca Preta”, a realizar 
uma peça de teatro 
intitulado “A família”. 
 
 

 
 
 

Harmonia convívio e 
muita animação. Foi assim a 
comemoração do Dia 
Internacional do Idoso na Lousã 
uma iniciativa organizada pela 
Câmara em conjunto com a 
Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, que juntou ao longo do 
dia 1 novembro de 2015, cerca 
de duas centenas e meia de 
pessoas de todo o concelho. 

 
 

 

A Provedoria Municipal das Pessoas 
com Incapacidade da Lousã marcou 
presença na Semana Sénior, no dia 12 de 
outubro de 2016, com um stand, realizou 
ainda várias atividades com jogos 
tradicionais. 
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Acompanhamento de obras 
 

A Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã fez o 
acompanhamento de obras públicas e privadas em conjunto com os técnicos da 
Câmara Municipal da Lousã, para que num trabalho em conjunto todas as obras em 
curso estejam dentro das normas da acessibilidade. 

 
A Provedoria fez-se 

representar na inauguração 
das obras do Quartel de 
Bombeiros no dia 8 de 
junho de 2013. 

Este quartel teve 
enormes melhoramentos ao 
nível da acessibilidade. 

 
 
 
 

Rampa de acesso ao 
espelho de água na Praia 
Fluvial da Nossa Senhora da 
Piedade realizada no dia 2 
de janeiro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã 

esteve na Alameda Carlos Reis que 

foi contemplada com obras de 

acessibilidade pela Câmara 

Municipal. Desde de alargamentos 

de passeios, criação de passadeiras e 

estacionamentos para pessoas com 

deficiência. 
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Com estas obras, o Parque Carlos Reis tornou-se 
mais atrativo e cativante. 
A Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã incentivou a Câmara 
Municipal a efetuar intervenções ao nível da 
acessibilidade para melhorar a qualidade de vida 
para todos, nomeadamente na Praceta Sá 
Carneiro.  
 

 
A Provedoria Municipal das 

Pessoas com Incapacidade da Lousã faz 
acompanhamento de obras de 
acessibilidade ao estabelecimento 
comercial CENTRODIETY. 

 

 
 

A Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã através das suas parcerias 
já conseguiu colocar rampas amovíveis em vários 
estabelecimentos públicos em novembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

A Provedoria Municipal das 
Pessoas com Incapacidade da 
Lousã, em conjunto com a Câmara 
Municipal, impulsionou a 
construção de uma rampa de 
acesso da estrada para o passeio 
da escola, 2º ciclo, conforme foi 
proposto em dezembro de 2013. 
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  Esta obra permite um fácil acesso 
para as pessoas de mobilidade reduzida 
poderem aceder, autonomamente, a 
este estabelecimento de ensino. A 
Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã acompanhou as 
obras reestruturação da Rua Júlio 
Ribeiro dos Santos dentro da área da 
acessibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 

O Grupo Técnico da Provedoria 
Municipal das Pessoas com Incapacidade 
da Lousã fez uma visita às obras na nova 
Escola Básica da Lousã onde ficou a 
conhecer as suas acessibilidades. Depois da 
visita concluiu-se que esta escola se 
encontrava dentro das normas de 
acessibilidade. 
 
 
 
 

 
 

A Provedoria Municipal das Pessoas com 
Incapacidade da Lousã acompanhou a realização da 
intervenção de requalificação urbana na Rua 
Conselheiro Costa Mesquita 
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No dia 3 de dezembro de 2015, 
a Câmara Municipal construiu uma rampa 
de acesso da estrada para o passeio junto 
à Piscina Municipal da Lousã, conforme 
foi proposto pela Provedoria Municipal 
das Pessoas com Incapacidade da Lousã. 
 

Esta obra permite um fácil acesso 
para as pessoas de mobilidade reduzida 
poderem frequentar este local. 
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